Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Alliance BV te Klompenmaker 9,
Nieuwkuijk
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven,
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 september 2020 (onaangekondigd) en 2 december 2020 (aangekondigd) controleerden inspecteurs van
Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Alliance BV (verder te noemen
Alliance). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 januari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Ook zijn op 9 juli 2020 en 4 september 2020 hercontroles uitgevoerd door inspecteurs van het bevoegd gezag
Wabo en de veiligheidsregio. Gecontroleerd is of de overtredingen uit de Brzo inspectie 2019 zijn opgeheven. De
resultaten zijn in kaart gebracht en op 4 september 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Alliance?
Alliance is een leverancier in gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen voor alle sectoren in land- en tuinbouw.
Daarnaast levert het bedrijf producten op het gebied van zaaizaden, landbouw- en fruitteeltbenodigdheden.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Alliance de volgende onderdelen:
- De opvolging van overtredingen en actiepunten uit voorgaande Brzo inspecties;
- De beoordeling van het document waarin het preventiebeleid inzake de beheersing van risico's op zware
ongevallen (PBZO) wordt beschreven;
- De organisatie en het personeel;
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen (Management of Change).
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de
Brzo-inspectie ter plaatse bij het bedrijf zoveel mogelijk beperkt. De inspectie is op de volgende manier aangepast:
- een deel van de inspectie is op afstand uitgevoerd door middel van videobellen;
- de rondgang door het bedrijf is beperkt uitgevoerd;
- het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Alliance toegezonden documentatie;
- de terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogesprek plaatsgevonden.
Resultaten
Wat was op orde?
- De overtredingen uit de Brzo inspectie 2019 zijn opgeheven;
- Er is voldoende opvolging gegeven aan de actiepunten uit de voorgaande Brzo inspecties;
- Alliance beschikt over een actueel PBZO-document;
- De verbintenis om een hoog beschermingsniveau te waarborgen en de beheersing van de risico's continu te
verbeteren zijn vastgelegd in het PBZO;
- De aard en omvang van de risico's, en de criteria die worden gehanteerd bij de vaststelling hiervan, zijn
beschreven in het PBZO;
- De uitgangspunten die gehanteerd worden voor het treffen van maatregelen om zware ongevallen te voorkomen
zijn beschreven in het PBZO;
- De uitgangspunten die gehanteerd worden voor de inrichting van het VBS zijn beschreven in het PBZO;

- De organisatiestructuur is overzichtelijk vastgelegd;
- Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het eigen personeel en derden zijn voldoende vastgelegd;
- Functie-eisen voor het eigen personeel en derden zijn beschreven;
- De inwerkprocedure geeft voldoende invulling aan de opleiding van medewerkers om veilig te kunnen werken;
- De wijze van handelen bij wijzigingen is vastgelegd in procedures;
- Er zijn passende maatregelen getroffen welke gericht zijn op het veilig continueren van de bedrijfsvoering tijdens
de huidige Corona-crisis;
- De stoffenlijst geeft voldoende zicht op de aanwezige gevaarlijke stoffen op de locatie.
Wat waren de verbeterpunten?
- De algemene doelstellingen voor het voorkomen van zware ongevallen dienen eenduidig in het PBZO te worden
vastgelegd;
- De rol van het management in de beheersing van de risico's kan duidelijker worden beschreven in het PBZO;
- De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de procedure personeelsmanagement kan duidelijker worden
vastgelegd;
- De veiligheidsorganisatie voert geen reguliere overleggen;
- De instructie voor chauffeurs zonder ADR-certificaat vindt niet plaats zoals voorgeschreven en de inhoud van
deze instructie is niet vastgelegd;
- De procedures voor het doorlopen van een wijziging kunnen worden verbeterd op volledigheid en leesbaarheid;
- Wijzigingen worden niet altijd volledig volgens de eigen procedure doorlopen;
- Processtappen voor het doorlopen van een wijziging worden niet altijd voldoende geregistreerd;
- Morsingen worden niet altijd gemeld en opgeruimd;
- Branddeuren dienen herkenbaar te zijn en mogen niet in geopende toestand vastgezet worden;
- De medewerkers dienen geïnstrueerd te worden over de gevaren van de gasblusinstallatie;
- De wijze van opslag van gevaarlijke stoffen kan beter worden beschreven in de procedure en deze stoffen
worden niet altijd volgens de eigen procedure opgeslagen;
- De afhandeling van retourzendingen kan beter worden beschreven in de procedure.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

