Samenvatting BRZO-inspectierapport bij Nufarm B.V.
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspectie, 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 inzicht te geven in de resultaten van de Brzo-inspectie bij
Nufarm B.V. die in december 2014 is uitgevoerd.
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 arbeidsomstandigheden, veiligheid of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 2, 3, 4 en 9 december 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf Nufarm B.V. te Botlek
Rotterdam. 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 9 december 2014 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.
Wat voor een bedrijf is Nufarm B.V?
Nufarm B.V. is gespecialiseerd in de productie van gewasbeschermingsmiddelen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Nufarm B.V. vier onderdelen van het Veiligheidsbeheerssysteem
(VBS) van het bedrijf:
•
•
•

Beheerst het bedrijf het onderdeel veilig werken in de praktijk?
Is de geïnspecteerde apparatuur in de installatie voorzien van een identificatie en zit de
apparatuur in het onderhoudssysteem?
Is het onderhoud van de brandblusvoorzieningen geborgd en uitgevoerd?

Daarnaast zijn de volgende onderdelen ook gecontroleerd:
•
•
•

Hoe belangrijk is de veiligheidscultuur?
Is de stoffenlijst op orde?
Zijn de risico's voor waterverontreiniging bij lekkage van koelwatersystemen goed in beeld en
onder controle?

Resultaten
Wat is op orde?
•
•
•
•
•
•

Er wordt in de praktijk veilig gewerkt.
De geïnspecteerde apparatuur in de installatie is goed geïdentificeerd en zit in het
onderhoudssysteem.
Het onderhoud van de brandblusvoorzieningen is goed op orde.
Nufarm doet veel om een goede veiligheidscultuur bij haar werknemers te ontwikkelen en op
peil te houden.
De stoffenlijst is op orde.
Het bedrijf heeft de risico's voor waterverontreiniging bij lekkage van koelwatersystemen goed

in beeld en onder controle.
Verbeterpunten (geen overtreding)
•
•

Nufarm moet voorkomen dat onderaannemers tijdens werkzaamheden brandbaar afdekzeil
gebruiken.
De maatregelen die genomen zijn om waterverontreiniging te voorkomen moeten worden
beschreven.

Eindoordeel
Bij Nufarm zijn geen overtredingen aangetroffen.
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die
de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

