Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij NBK B.V. te Malledijk 3,
Nissewaard
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 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 15 april 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf NBK
B.V. (verder te noemen NBK). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 april 2021 bekend gemaakt aan
het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is NBK?
Opslag en distributie van gevaarlijke stoffen en koopmansgoederen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij NBK de volgende onderdelen:
- Verbeterpunten uit het Brzo-inspectierapport 2020.
- Preventieve maatregelen bij de opslag van gevaarlijke stoffen.
- Controle en analyse door NBK van de eigen activiteiten.
- Domino-effecten.
- Actualiseren veiligheidsrapport.
Resultaten
Wat was op orde?
- De opvolging van de actiepunten uit 2020.
- Orde en netheid van de fysieke opslag van gevaarlijke stoffen.
- Uitvoering geven aan preventieve maatregelen.
- De domino-effecten analyseren en verwerken in het veiligheidsbeheerssysteem.
- Eigen controle en analyse van procedures.
- Het actualiseren van het veiligheidsrapport.
Wat waren de verbeterpunten?
- NBK dient zorgen dat preventieve maatregelen in de scenario's duidelijk verwijzen naar de actuele
werkinstructies of relevante procedures;
- NBK dient duidelijk vastleggen wie verantwoordelijk is voor onderhoud, van signaleren tot herstel. Dit
kan eventueel in het veiligheidsrapport. In het veiligheidsrapport is een aparte paragraaf voor
verantwoordelijkheden van derden, b.v. de verhuurder;
- NBK dient wijzigingen in domino-effecten verwerken in het veiligheidsrapport en in de Brzokennisgeving en deze op tijd toesturen aan het bevoegd gezag;
- NBK dient het veiligheidsrapport aanpassen aan de huidige situatie en duidelijk opnemen wie
verantwoordelijk is voor het in stand houden van de algemene- en specifieke
veiligheidsvoorzieningen;
- NBK dient het veiligheidsrapport indienen conform de gestelde termijn, mei 2021;
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NBK dient er voor te zorgen dat er afdoende maatregelen getroffen worden waardoor voorwerpen op
het bordes niet naar beneden kunnen vallen;
NBK dient (bijvoorbeeld door middel van een RI&E) aan te tonen dat de V&G-signalering in deze
loods voldoende is;
NBK dient te beoordelen of deze loods voorzien is van adequate werkverlichting. Indien dit niet het
geval is, dient het bedrijf maatregelen te treffen om de verlichting te verbeteren;
NBK dient vast te leggen welke criteria worden gehanteerd voor het afkeuren van pallets en deze
criteria aantoonbaar te implementeren.
NBK dient aan te tonen dat het Pbzo document is aangepast zodat er geen verwarring kan ontstaan
over de indeling binnen het Brzo.
NBK dient de uitvoering van de audits met behulp van eigen auditoren op te nemen in een
procedure. Hierbij dient aandacht te zijn voor de planning (frequentie en scope), de inhoud, de
werkwijze, de kwalificatie en onafhankelijkheid van de auditoren, de verslaglegging en de opvolging
van geconstateerde afwijkingen op een wijze die passend is voor het bedrijf;
Het bedrijf dient te controleren en aan te tonen dat de externe auditor voldoet aan de
opleidingseisen zoals beschreven in de procedure. Tevens dient het bedrijf na te gaan of de interne
auditoren aantoonbaar voldoende zijn opgeleid voor het uitvoeren van audits;
NBK dient de auditplanning in geval van wijzigingen in formulier 7004 actueel te houden ;
NBK dient de directiebeoordeling op te stellen volgens de eigen procedure. Dit dient ook te
gebeuren voor de directiebeoordeling voor het jaar 2020;
NBK dient binnen een maand na dagtekening van dit inspectierapport aan het inspectieteam aan te
tonen dat er opvolging is gegeven aan de openstaande KPI’s en dat deze KPI’s zijn afgerond.
Tevens dient NBK een analyse te maken van de status van alle KPI’s vanaf 2018. Indien hier
openstaande verbeteracties worden aangetroffen, dienen deze aantoonbaar geborgd te 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 een overtreding in categorie 3:
- Onvoldoende zekeren van emballage op pallets.
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+.
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