Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Cerexagri B.V.
te Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op
www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf
aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken
hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over
een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.
Inleiding
Op 5 en 7 juni 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
Veiligheidsregio het bedrijf Cerexagri B.V. (verder te noemen Cerexagri). De resultaten zijn in kaart gebracht
en op 20 juni 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Cerexagri?
Cerexagri ontwikkelt en produceert gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van schimmels (fungiciden).
In een chemisch proces worden de actieve stoffen gemaakt. Na de formulering met hulpstoffen, wordt het
product verpakt in zakken van 10 tot 1000 kg.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Cerexagri de volgende onderdelen:
 Terreininspectie (orde en netheid, arbeidsomstandigheden en werkvergunningen);
 Veiligheidsstudies gericht op het voorkomen van zware ongevallen;
 Veiligheidsstudie betreffende het overvullen van een opslagtank;
 Noodplan en noodorganisatie
Resultaten
Wat was op orde?
 De orde en netheid in het algemeen;
 Het systematisch en volgens meerjarenplanning uitvoeren van veiligheidsstudies;
 Uitvoering veiligheidsstudies door een deskundig team;
 In de veiligheidsstudie beschreven beheersmaatregelen zijn aanwezig en worden onderhouden;
 Visualiseren van gevarenzones met kans op een explosieve atmosfeer;
 Het noodplan is volledig en nagenoeg actueel.
Wat waren de verbeterpunten?
 De risicowaardering voor- en na genomen beheersmaatregelen in veiligheidsstudies;
 Het vaststellen en inregelen van de juiste opslagcapaciteit van een opslagtank;
 Eenduidig en correct gebruik van identificatie codering bedrijfsmiddelen;
 Tijdig behandelen en administratief afsluiten van onderhouds- en storingsverwerkingsopdrachten;
 Het oefenen van de noodorganisatie.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

