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 21 april 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf NBK
B.V. (verder te noemen NBK).
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen
Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is
de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:
- Het inspectieteam heeft voorbereid aan de hand van door toegezonden documentatie.
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen.
- De inspectie en de rapportage zijn gericht op de criteria “gedocumenteerd” en “geschikt”.
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via telefoon plaats gevonden.
Wat voor een bedrijf is NBK?
NBK distribueert en slaat gevaarlijke stoffen en koopmansgoederen op
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij NBK de volgende onderdelen:
- Incidentenonderzoek;
- KPI's
Resultaten
Wat was op orde?
- NBK hanteert een systeem van KPI”s.
Wat waren de verbeterpunten?
- NBK dient de KPI’s concreter te formuleren (SMART);
- NBK dient een KPI-procedure op te stellen;
- NBK dient de wijze waarop incidenten (Non Conformities) worden gemeld, beoordeeld en
geanalyseerd beter te omschrijven in de procedure(s).
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

