
Samenvatting Brzo-inspectie bij Cerexagri B.V. en Arkema B.V. 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en 
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel 
om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten 
van deze Brzo-inspectie. 
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie 
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te 
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie. 
 
Inleiding 
 
Op 1, 2, 3 en 8 juni 2015 controleerde een inspectieteam de bedrijven Cerexagri B.V. en Arkema B.V., 
beide te Vondelingenplaat Rt. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen 
op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op 
orde heeft en wat er nog aan schort. Op 11 juni 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun 
bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het 
eindoordeel van het inspectieteam. 
Daar beide bedrijven één locatie delen en de inspectie op hetzelfde geplande moment plaatsvond, is 
de rapportage gecombineerd voor beide bedrijven. Dit is met de bedrijven afgesproken. 
 
Wat voor bedrijven zijn Cerexagri en Arkema? 
Cerexagri produceert gewasbeschermingsmiddelen en zorgt voor opslag en distributie van deze 
producten. 
Arkema produceert chemicaliën (mercaptanen, sulfiden, sulphonyls en gasodoranten) en slaat die op 
en over. 

 

Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden de volgende onderwerpen: 
 

Cerexagri:  
- De wijze waarop de risico's voor de ethyleendiamide- en koolstofsulfide-opslag zijn 

geïdentificeerd. 
- Het veiligheidsbeheerssysteem met betrekking tot de organisatie en de werknemers. 

 
Arkema: 
- Het veiligheidsbeheerssysteem met betrekking tot de audits en de directiebeoordeling. 

 
Cerexagri en Arkema:  
- Hoe het bedrijf omgaat met de afsluiters zoals beschreven in de milieurisicoanalyse om 

onvoorziene lozingen te voorkomen. 
- De bluswatercapaciteit en benodigde bluswateropvang. 
- Het intern noodplan. 
- De opleiding en training van de noodorganisatie. 

 



Resultaten  
 
Wat was op orde? 
 

Cerrexagri: 
- De risico's voor de ethyleendiamide- en koolstofsulfide- opslag zijn voldoende geïdentificeerd.  

De maatregelen die genomen zijn om de risico's te beheersen worden periodiek onderhouden. 
- De organisatiestructuur is inzichtelijk en komt overeen met de werkelijke organisatie. 
- Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. 
 
Arkema: 
- Audits worden volgens een auditplan regelmatig uitgevoerd. De aanbevelingen van audits 

worden opgepakt. 
- De directie beoordeelt jaarlijks alle elementen van het veiligheidsbeheerssyteem. 
 
Cerexagri en Arkema:  
- Voor de de afsluiters van tankputten en riolering zijn voldoende geschikte maatregelen 

beschreven en geïmplementeerd om de risico's van een onvoorziene lozing als gevolg van 
een calamiteit te beheersen. 

- Er is voldoende bluswatercapaciteit en opvang beschikbaar. 
- Er wordt beschikt over een opgeleide noodorganisatie die periodiek ook de noodscenario’s 

beoefent. 
 

Verbeterpunten (geen overtredingen) 
 

Cerexagri:  

- Notulen van werkoverleggen moeten in het hiervoor bestemde format worden opgesteld. 

 
Arkema:  

- Het opstellen van de management review gebeurt niet in een vast format. 

 
Cerexagri en Arkema:  
- Het intern noodplan beschrijft nog niet voor alle noodorganisatie-functionarissen hoe zij 

opgeleid en getraind worden. 
- De voortgangsbewaking en afhandeling van actiepunten uit noodplan-oefeningen moet 

verbeterd worden. 
- In de beschikbare documentatie van de blusinstallatie van X60 worden verschillende 

uitgangspunten gehanteerd. 
 

Overtreding 
Met betrekking tot arbeidsomstandigheden hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd.  
 

- Bij Cerexagri heeft een vorkheftruckbestuurder geen veiligheidsgordel gebruikt. 

 
De ernst van deze overtreding is beoordeeld als zijnde categorie 3: zeer geringe dreiging zwaar 
ongeval. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd en een aantal 
verbeterpunten. Het bedrijf moet de overtreding binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan 
maken. Ten aanzien van de verbeterpunten, verwachten de inspecteurs van het bedrijf dat het die 
oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het 
inspectieteam geen uitspraken over doen. 
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te 
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, 
dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen. 


