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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Everris International b.v. 
te Nijverheidsweg 15, Heerlen 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, 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 30 augustus en 3 september 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd 
gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Everris International b.v. 
(verder te noemen Everris). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 september 2018 bekend 
gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Everris? 
Inrichting voor het vervaardigen, verpakken, opslaan en distribueren van langzaam en/of 
gecontroleerd vrijkomende meststoffen en tevens, in beperkte mate, van pesticiden met een laag 
gehalte aan actieve ingrediënten. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Everris de volgende onderdelen: 
Tijdens de inspectie is gekeken of Everris: 
- de actiepunten van de vorige inspectie in 2017 heeft opgevolgd; 
- de organisatie, communicatie en opleiding van personeel voldoende beheerst; 
- de gevaren voor zware ongevallen op een systematische manier uitzoekt en beheerst; 
- zich voldoende voorbereid op noodsituaties die zich mogelijk kunnen voordoen; 
- haar prestaties op veiligheidsgebied voortdurend beoordeeld en verbetert en of zij daartoe ook 
incidenten en (bijna) ongevallen voldoende onderzoekt. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Aan de actiepunten uit 2017 is voldoende opvolging gegeven; 
- de instructies en de communicatie naar het personeel zijn goed vastgelegd en duidelijk; 
- de methode om de gevaren te identificeren en ze te beoordelen is voldoende vastgelegd en wordt 
goed toegepast; 
- mogelijke noodsituaties zijn geanalyseerd en hiervoor zijn noodplannen opgesteld; 
- taken en bevoegdheden van de BHV zijn duidelijk vastgelegd en er wordt goed geoefend; 
- de manier voor het onderzoeken van (bijna) ongevallen is vastgelegd; 
- er is een systeem voor prestatie indicatoren welke regelmatig worden bekeken. 
 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- de functieomschrijvingen zijn niet goed vastgelegd; 
- de opleidingen voor het personeel worden niet goed geregistreerd; 



- de acceptatie van risico's is hoog in verhouding met de beleidsdoelstellingen; 
- de tijd voor het nemen van maatregelen duurt in sommige gevallen zo lang dat ongevallen in de 
tussentijd opnieuw kunnen gebeuren; 
- het kan voorkomen dat onvoldoende opgeleide personen worden ingezet bij BHV taken; 
- er is geen geschikte procedure voor het voortdurend toetsen van de prestaties aan de doelstellingen; 
- de procedure voor het melden en onderzoeken van ongevallen is niet geheel actueel. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. 
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


