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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CFS B.V. te 

Weert 
 

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 11 en 13 december 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd 

gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf CFS B.V. 

(verder te noemen CFS). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 januari 2019 

bekend gemaakt aan het bedrijf. 

 

Wat voor een bedrijf is CFS? 

CFS is gespecialiseerd in het Chemisch Fysisch Scheiden (CFS) van afval(water)stromen. 

De afval(water)stromen zijn afkomstig van grote en kleine (chemische) industrie en is 

vervuild met slib, olie, metalen en organische componenten. Op chemische, fysische en 

biologische wijze worden de afval(water)stromen gezuiverd. 

 

Wat controleerden de inspecteurs? 

De inspecteurs controleerden bij CFS de volgende onderdelen: 

De inspectie betrof een initiële inspectie. Tijdens deze inspectie zijn de volgende 

onderwerpen geïnspecteerd: 

- het Pbzo Beleidsdocument op volledigheid; 

- alle elementen van het veiligheidsbeheerssysteem op de beoordelingsgrondslagen 

gedocumenteerd en geschikt; 

- de milieurisicoanalyse (MRA). 

 



Resultaten 

 

Wat was op orde? 

 

Pbzo Beleidsdocument: 

- het Pbzo Beleidsdocument is actueel en bevat alle vereiste onderdelen; 

 

VBS i: 

- er is sprake van een actueel organogram; 

- het personeelsbeleid is op hoofdlijnen vastgelegd; 

- de specifieke TBV's voor personeel van derden zijn voldoende geborgd in afspraken; 

- de communicatie naar de organisatie is geborgd; 

- de functie-eisen van het eigen personeel zijn vastgelegd. 

 

VBS ii: 

- de vastgestelde procedure is aanwezig; 

- de (her)beoordeling van de gevaren vindt plaats; 

- de registratie en het beheer van de procesrisico’s vindt plaats. 

 

 

VBS iii: 

- de verwachte documenten zijn beschikbaar. 

 

VBS iv: 

- de procedure en bijbehorende formulieren voor Management of Change zijn 

beschikbaar. 

 

VBS v: 

- de procedure identificatie van noodsituaties is aanwezig; 

- een noodplan is aanwezig; 

- het noodplan voldoet in hoofdlijnen aan bijlage IV van de Seveso III-richtlijn (hoewel 

dit geen wettelijke verplichting is voor een lage drempel inrichting). 

 

VBS vii: 

- procedures en onderliggende documentatie voor het uitvoeren van periodieke interne 

audits en beoordeling van het gevoerde beleid zijn aanwezig. 

 

MRA: 

- een actuele, geschikte en nagenoeg volledige MRA, hoewel geen wettelijke 

verplichting, is aanwezig. 

 

 

Wat waren de verbeterpunten? 

 

Pbzo Beleidsdocument 

- het Pbzo Beleidsdocument kan op een aantal onderwerpen verder uitgewerkt of 

verduidelijkt worden. 

 



VBS i: 

- de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  van eigen personeel moeten nog 

formeel worden vastgesteld; 

- het vastleggen van de functie-eisen voor personeel van contractors dient nog plaats 

te vinden. 

 

VBS ii: 

- de beschreven methodiek voor de beoordeling van de risico's is niet in 

overeenstemming met het Pbzo Beleidsdocument. 

  

VBS iii: 

- het actueel houden van documenten dient nog te worden geregeld; 

- verdere uitwerking, verduidelijking van de documenten is aan de orde. 

 

VBS iv: 

- het verduidelijken van de stappen en de status in de MOC-procedure; 

- het specifieker benoemen van het multidisciplinaire team; 

- de werkwijze voor noodwijzigingen; 

- de beschrijving van een tijdelijke wijziging. 

 

VBS v: 

- de stoffenlijst aanvullen met het GEVI nummer; 

- de borging van de oefeningen via een concrete oefenplanning dient nog plaats te 

vinden. 

 

VBS vii: 

- de procedure en onderliggende documentatie voor de evaluatie van het functioneren 

van het VMS en de beoordeling van het gevoerde beleid moeten op onderdelen 

aangepast / aangevuld worden.; 

 

MRA: 

- het opnemen van de algemene omschrijving van de bedrijfsactiviteiten; 

- het toevoegen van het overzicht van de bedrijfsrioleringen;  

- het opnemen van de algemene omschrijving van afstroomroutes.



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 3 overtredingen in categorie 3: 

- de identificatie van de gevaren van aangeleverde afval(water)stromen met betrekking 

tot de handeling van gevaarlijke (afval)stoffen is niet in de procedure Identificatie en 

beoordeling van risico’s opgenomen; 

- het niet hebben van een passende procedure voor het systematische beoordeling van 

veiligheidsprestaties; 

- het niet hebben van een passende procedure voor het onderzoeken en het extern 

melden van zware ongevallen. 

 

Voor de formele terugkoppeling van de inspectie heeft CFS een passende procedure 

opgesteld voor het systematisch beoordelen van de veiligheidsprestaties. Voor deze 

overtreding zal derhalve geen handhavingstraject worden opgesteld. 

 

 

Eindoordeel 

 

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd, waarvan 

een reeds ongedaan  is gemaakt. Het bedrijf moet deze binnen drie maanden na het 

verzenden van deze rapportage ongedaan maken. De inspecteurs hebben diverse 

verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 

 

 

Handhaving 

 

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om  de 

geconstateerde overtredingen 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+. 

 


