Samenvatting Brzo-inspectierapport NBK Warehousing B.V. gevestigd
op Malledijk 3 te Spijkenisse
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het
toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te
controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van
deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken
hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 8 februari 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en bevoegd gezag Wabo het bedrijf NBK
Warehousing B.V. (verder te noemen NBK). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 februari 2016
bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is NBK ?
NBK is een bedrijf voor de opslag van koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen in zes opslagruimtes op
een bedrijventerrein in de gemeente Nissewaard.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij NBK de volgende onderdelen:




Heeft men de systematische audit van het preventiebeleid zware ongevallen en het
veiligheidsbeheerssysteem beschreven.
Worden het preventiebeleid zware ongevallen en het veiligheidsbeheersysteem periodiek
beoordeeld.
Verder is de opslag van (gevaarlijke) stoffen in de loodsen tijdens de rondgang bekeken.

Resultaten
Wat was op orde?







NBK heeft een procedure Interne audits met bijbehorende documenten.
Jaarlijks wordt een auditplanning opgesteld met onderwerpen die in de interne audit beoordeeld
moeten worden.
Audits worden uitgevoerd conform de auditplanning.
Acties uit de audits worden geregistreerd en opgevolgd.
De aanwezige goederen waren netjes opgeslagen.
Voor de plaatsing van twee stellingen was een wijzigingstraject gestart en een werkvergunning
afgegeven.

Wat waren de verbeterpunten?





Het proces van interne audits kan beter beschreven worden.
In de auditplanning is geen link naar het veiligheidsbeheerssysteem gelegd. Hierdoor is niet geborgd
dat alle elementen geaudit worden.
In 2014 en 2015 zijn de onderwerpen toezicht op prestaties en directiebeoordeling niet geaudit.
In het dossier van het wijzigingstraject was niet alle relevante informatie opgenomen.




Bij de werkvergunning was geen taakrisicoanalyse gevoegd, hoewel dit vanuit het Arbobesluit
verplicht is.
De nieuwe stellingen waren nog niet in gebruik, omdat veiligheidsvoorzieningen zoals aanrijd- en
doorvalbeveiliging ontbraken. Tevens was nog geen draagkrachttypeplaat aanwezig. Bij de
voorbereiding/ uitvoering van de plaatsing had hier meer aandacht voor kunnen zijn

Overtredingen
Tijdens de inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. Van het bedrijf
wordt verwacht dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben
onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.
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