
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CZAV - Dinteloord te Havenweg 
67, Dinteloord 
 
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 22 augustus 2019 onaangekondigd en 3 en 8 oktober 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het 
bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf CZAV - Dinteloord (verder te noemen CZAV). De resultaten 
zijn in kaart gebracht en op 3 oktober 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is CZAV? 
De Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging UA (CZAV) koopt en verkoopt goederen welke in en om 
het boerenbedrijf nodig zijn. 
 
In Dinteloord vinden met name de volgende activiteiten plaats: 
- Op- en overslag granen/zaden/peulvruchten. 
- Drogen van granen/zaden/peulvruchten. 
- Op- en overslag van vaste minerale anorganische meststoffen 
- Op- overslag en het mengen van vloeibare kunstmeststoffen. 
-  Op- en overslag van gewasbeschermingsmiddelen. 
-  Op- en overslag van diverse benodigdheden welke gebruikt worden op het akkerbouw/tuinbouw/veeteeltbedrijf. 

Dit varieert van landbouwfolies, zaagsel, veevoer tot smeerolie. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij CZAV tijdens de inspectie op 3 en 8 oktober 2019 de volgende onderdelen: 
- De opvolging van de acties en geconstateerde overtredingen uit het inspectierapport van 2018; 
- Zijn de scenario's specifiek en volledig genoeg om te kunnen bepalen of de benoemde maatregelen daarvoor 

daadwerkelijk een risico reducerende werking hebben?; 
-  
-  Op welke wijze heeft CZAV geborgd dat het eigen personeel en contractors de juiste trainingen en opleidingen 

hebben gevolgd en dat deze tijdig worden herhaald; 
- Op welke wijze heeft het bedrijf geborgd dat wijzigingen op een juiste manier beoordeeld, uitgevoerd en 

geëvalueerd worden; 
- Op welke wijze worden de veiligheidsprestaties met bijbehorende doelstellingen monitort, rapporteert en zo 

nodig bijstuurt;  
- Op welke wijze worden incidenten en bijna incidenten gemeld en onderzocht; 
-  Op welke wijze vindt de beoordeling van de directie met betrekking tot het gevoerde beleid plaats;  
-  Audits / zelfcontrole; 
-  Veroudering van passieve brandbeveiliging. 
 
Op 22 augustus 2019 heeft een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden. Dit betrof een maatregelgerichte 
inspectie. 
 
 
 
 



 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
De acties uit de Brzo inspectie in 2018 zijn aantoonbaar opgevolgd. 
CZAV heeft een actueel organogram. 
Het personeelsbeleid ligt vast, wordt gecommuniceerd en er is hierbij voldoende aandacht voor veiligheid. Dit geldt 
ook voor het beleid voor derden. 
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers zijn vastgelegd in de 
functieomschrijvingen en zijn bekend bij de medewerkers. 
Op verschillende niveaus vindt overleg plaats met en tussen personeel. 
De stappen om een wijziging systematisch te doorlopen zijn beschreven. Tijdens dit proces wordt beoordeeld of 
een veiligheidsstudie noodzakelijk is. Indien dit het geval is, worden vervolgens de juiste procedures doorlopen. 
Bij het doorlopen van de wijzigingsprocedure wordt nagegaan of de beoogde wijziging nog binnen de vergunning 
past of dat extra vergunningen moeten worden aangevraagd. 
 
Verder is uit een administratieve hercontrole gebleken dat overtreding O-02 uit de Brzo inspectie van 2018 is 
opgeheven. De stoffenlijst is ook tijdens reguliere werktijden direct beschikbaar. Tijdens de onaangekondigde 
inspectie op 22 augustus 2019 is dit nogmaals nagegaan en in orde gebleken.  
 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
Eén van de onderzochte installatiescenario's is onvolledig en niet op een juiste wijze beschreven. 
In de procedure Opleidingen en taakomschrijving moet de juiste verantwoordelijke worden beschreven. 
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij calamiteiten moeten onderdeel uitmaken van het 
bedrijfsnoodplan. 
De opleidingsmatrix moet worden gecompleteerd. Als er geen opleidingen zijn benoemd, moet wel aantoonbaar 
worden gemaakt dat de betreffende functionaris beschikt over de vereiste competenties met betrekking tot 
veiligheid. 
De werkwijze voor de evaluatie van opleidingen is nog niet in de procedure opgenomen. 
De procedure voor de beoordeling van prestaties dient tekstueel en inhoudelijk verbeterd te worden. 
De gevolgde werkwijze ten aanzien van het onderzoek van incidenten is niet volledig beschreven. 
De procedure voor interne audits bevat een tegenstrijdigheid. 
De werkwijze ten aanzien van de opvolging van acties uit de management review moet worden beschreven.  
Het overzicht van locaties of installaties waar passieve brandbeveiliging is toegepast dient te worden aangevuld. 
Een deel van de passieve brandbeveiliging is onjuist/onvolledig aangebracht. 
 
 
Geconstateerde overtredingen? 
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de 
ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een 
zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke 
dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging 
van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven. 
 
Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3: 
De samenstelling van de MOC commissie is onvoldoende passend om de risico's bij (alle typen) wijzigingen in 
beeld te brengen. Daarnaast is in de procedure onvoldoende geborgd dat een tijdelijke wijziging ook echt tijdelijk is 
en dat een noodwijziging alsnog door de MOC commissie wordt beschouwd. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de 
gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en 
verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding 
binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze 
volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website 
van BRZO+. 


