Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Alliance BV te Nieuwkuijk
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 10 en 17 juni 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Alliance B.V. te Nieuwkuijk. 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 24 juni 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 voor een bedrijf is Alliance B.V. te Nieuwkuijk?
Alliance B.V. is een bedrijf voor de handel en opslag van kunstmeststof, gewasbeschermingsmiddelen,
zaaizaden, folie en land- en tuinbouwbenodigdheden. Een deel van deze stoffen zijn gevaarlijke stoffen
waarvoor bij opslag speciale voorzieningen nodig zijn (zogenaamde PGS 15 bedrijven).
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Alliance de volgende onderwerpen:
•
Het veiligheidsbeheerssysteem van het bedrijf en wel de onderdelen:
gevaren en risico’s van het veiligheidsbeheerssysteem: hoe identificeert het bedrijf de
gevaren en hoe worden de risico’s op zware ongevallen door het bedrijf beoordeeld;
reageren op noodsituaties; is het bedrijf voldoende voorbereid op een noodsituatie
(noodplan, bedrijfshulpverlening).
•
Het Pbzo (preventie beleid zware ongevallen) document waarin het bedrijf aangeeft wat het doet
om zo veilig mogelijk te werken zodat risico’s worden beheerst.
•
Bluswatercapaciteit en -opvang; Heeft het bedrijf voldoende bluswater beschikbaar en is er
voldoende opvang aanwezig voor de opvang van vervuild bluswater.
•
De Arbeidsomstandigheden in verband met het gevaar van explosie bij het laden van accu’s.
Resultaten
Wat is in orde?
•
Alliance beschikt over schriftelijke procedures om de gevaren en risico’s op zware ongevallen te
beoordelen.
•
Alliance heeft voldoende bluswater aanwezig voor het bestrijden van brand. Tevens is er
voldoende opvangcapaciteit voor vervuild bluswater.
Verbeterpunten
•
Alliance dient het meten van de veiligheidsprestaties een betere invulling te geven.

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.
De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:
Overtredingen categorie 1
Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.
Overtredingen categorie 2
Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde vijf overtredingen in deze categorie.
1.
Ondanks dat het bedrijf de procedures voor het identificeren van haar gevaren en beoordeling
van risico’s op zware ongevallen goed heeft beschreven is het toepassen van de procedures niet
inzichtelijk omdat te weinig wordt vastgelegd hoe men de procedures toepast. Het bedrijf heeft
zelf te weinig kennis en inzicht in de methoden.
2.
Het bedrijf heeft niet alle gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden in geval van een zwaar
ongeval in haar bedrijfsnoodplan beschreven. Niet alle werknemers die onderdeel uitmaken van
de bedrijfsnoodorganisatie hebben de vereiste opleiding en nemen deel aan de oefeningen. Niet
alle hulpmiddelen die op basis van bedrijfsnoodplan aanwezig dienen te zijn, zijn binnen het
bedrijf aanwezig.
3.
Het bedrijf heeft de minimale omvang van de bedrijfshulpverlening niet op juiste wijze berekend.
4.
Het Pbzo document is niet volledig, niet actueel en niet ondertekend door de directie.
5.
Binnen het bedrijf is een wijziging opgetreden in de locatie van de acculaadruimte. Deze wijziging
is niet opnieuw beoordeeld op de kans op het ontstaan van een explosie als gevolg van het laden
van accu’s.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen van het Brzo’99 en twee overtredingen
van het Arbeidsomstandighedenbesluit geconstateerd. Deze behoren tot de categorie zeer geringe
dreiging van een zwaar ongeval. Het bedrijf moet deze binnen de nog te stellen termijn ongedaan
maken. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam
geen uitspraken over doen.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding dan
nemen de inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.

