Samenvatting
Brzo-inspectierapport bij NXP Semiconductors B.V.
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 2 en 4 november 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf NXP Semiconductors B.V. ( verder
NXP) te Nijmegen. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van
veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er
nog aan schort. Op 4 november 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In
deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het
inspectieteam.
Wat doet het bedrijf
NXP ontwikkelt, produceert en test geïntegreerde schakelingen, diodes en transistoren.
Wat controleerden de inspecteurs
De inspecteurs controleerden bij NXP de volgende onderdelen:
- de opvolging van de bevindingen uit de Brzo-inspectie van 2014
- het preventiebeleid zware ongevallen (PBZO document)
- de organisatie en de werknemers
- de beheersing van de uitvoering
- de voorbereiding op mogelijke noodsituaties
- de milieurisico analyse (MRA)

Resultaten
Wat was op orde
De opvolging van bevindingen uit de inspectie 2014
NXP heeft de verbeterpunten uit 2014 opgepakt.
De geconstateerde overtreding is opgelost
PBZO document
NXP heeft een preventiebeleid zware ongevallen. NXP doet in de praktijk meer om zware ongevallen te
voorkomen dan in het eigen beleid is beschreven
De voorbereiding op noodsituaties
NXP heeft aangetoond dat de middelen voor de bedrijfsbrandweer aanwezig, onderhouden en gekeurd zijn.
De medewerkers zijn opgeleid en getraind voor de noodscenario’s.
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Verbeterpunten (geen overtredingen)
NXP verzorgt opleidingen en trainingen voor eigen werknemers en derden. De behaalde resultaten van de
opleidingen en trainingen moeten beter worden geregistreerd.
Beheersing van de uitvoering
NXP heeft de veilige uitvoering van activiteiten rondom de IPA installatie laten zien.
De installatietekeningen (P&ID’s) moeten worden verbeterd.
Milieurisicoanalyse (MRA)
Er zijn een aantal inhoudelijke opmerkingen over de MRA. De MRA moet worden aangepast.
Overtredingen
Er zijn geen overtredingen geconstateerd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs
verwachten van het bedrijf 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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