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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CFS B.V. te Wetering
14, Weert
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 Brzoinspectie.
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 8 (onaangekondigd) en 24 september 2020 (aangekondigd) controleerden inspecteurs van
Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf CFS B.V. (verder te
noemen CFS). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 oktober 2020 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 kunnen zijn vervuild
met slib, olie, biologisch afbreekbare stoffen en metalen. Op chemische, fysische en biologische wijze
worden de afval(water)stromen gezuiverd.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij CFS de volgende onderdelen:
Onaangekondigde inspectie met de onderwerpen:
Een visuele inspectie;
Werkvergunningen.
Aangekondigde inspectie met de onderwerpen:
1. de afhandeling van actiepunten uit de Brzo-inspectie van 2019;
2. VBS element iii: de controle op de exploitatie, met name de onderwerpen:
Werkvergunningen;
Onderhoud veiligheidskritische voorzieningen;
Documentbeheer
3. VBS element v: de planning voor noodsituaties, met name de onderwerpen:
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4.

De identificatie van noodsituaties
Het bedrijfsnoodplan
De stoffenlijst
De uitvoering van de meta-cyclus als onderwerp van een gerichte inspectie door de inspectie
SZW. Het betreft:
de procedure, de werkwijze en uitvoering van de continue beoordeling van de
veiligheidsprestaties;
de procedure, werkwijze en uitvoering van interne audits;
de procedure, werkwijze en uitvoering van de beoordeling door de directie van het
managementsysteem (preventiebeleid en veiligheidsbeheerssysteem).

Resultaten
Wat was op orde?
m.b.t. de openstaande actiepunten:
Het actief opvolgen van de actiepunten en daarmee het continu verbeteren.
m.b.t. VBS-element iii:
de procedure om veiligheidskritische technische maatregelen te initiëren en te onderhouden.
m.b.t. vbs-element v:
de procedure voor de beoordeling van (nieuwe) noodsituaties;
het bedrijfsnoodplan;
de uitvoering van oefeningen(oefenplanning, uitvoering en evaluatie);
de stoffenlijst.
m.b.t. de metacyclus:
- de actuele lijst van KPI's per VBS element;
- de uitvoering van de permanente beoordeling aan de hand van de verzamelde gegevens;
- de auditplanning voor alle VBS elementen;
- de deskundigheid van de auditoren;
- de uitvoering van de mini-directiebeoordelingen.
Wat waren de verbeterpunten?
m.b.t. VBS-element iii:
Beheer van documentatie;
De veiligheidskritische technische voorzieningen zijn niet getagd;
De systematiek van de werkvergunningen wordt niet volledig gevolgd;
Onvoldoende aandacht voor de communicatie met betrekking tot nieuwe veiligheidsaspecten.
m.b.t. VBS-element v:
- De borging dat bij wijzigingen nieuwe noodsituaties worden geïdentificeerd kan worden verbeterd;
- Verbeterpunten, voortkomend uit de evaluatie van oefeningen moeten beter vastgelegd worden
en gekoppeld aan een actiehouder
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m.b.t. de metacyclus:
Het betreft vooral de verbetering van de procedures van de permanente beoordeling van de
veiligheidsprestatie, interne audits en managementreview. De specifieke onderwerpen en werkwijze
dienen in de procedure opgenomen te worden om een betere borging te realiseren.
Tijdens de inspectie is gebleken dat veel zaken geregeld zijn maar niet zijn beschreven in de
vastgestelde procedures. Vermeld moet worden dat door de organisatiewijziging de procedures
gereviewd worden of nog moeten worden.
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 2 overtredingen in categorie 3:
Niet alle veiligheidskritische voorzieningen zijn in het onderhoudsprogramma opgenomen;
De review op systeemdocumenten (inclusief veiligheidskritische documenten) vindt niet plaats.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen 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+.
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