
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Alliance B.V., gelegen 
aan de Klompenmaker 9 te 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 21 juli 2021 middels een onaangekondigde inspectie en op 23 november 2021 middels een 
periodieke inspectie controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Alliance B.V. (verder te noemen Alliance). 
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 december 2021 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 de actiepunten van de Brzo inspectie uit 2020; 
- Van VBS element iii (controle op de organisatie), de aspecten: 

o Onderhoud, keuring en inspectie 
o Op- en overslag van goederen 
o Magazijnstellingen 

- Afstroomrisico's (Maatregelen die zijn genomen om vervuiling van het oppervlaktewater en 
riolering bij incidenten te beperken). 

 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Er is, met uitzondering van één actiepunt, voldoende opvolging gegeven aan de actiepunten uit de 

Brzo inspectie van 2020; 
- Er zijn voldoende procedures, registraties en documenten voor het plannen en uitvoeren van de 

controles, keuringen en onderhoud; 
- Het onderhoud, de controles en de keuringen zijn tijdig uitgevoerd; 
- De procedures voor de opslag van gevaarlijke stoffen en het bewaken van de maximale 

hoeveelheid stoffen die mogen worden opgeslagen zijn passend voor de inrichting; 
- De gevaarlijke stoffen zijn op de juiste wijze opgeslagen; 
- De methode van extern keuren en intern visueel inspecteren van magazijnstellingen is geschikt; 
- De magazijnstellingen in de gevaarlijke stoffen opslag zijn in een goede onderhoudstoestand.  



  
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- De procedures en onderliggende documenten voor het uitvoeren van controles, keuringen en 

onderhoud, moeten op enkele punten nog verbeterd worden; 
- De beschrijving van de criteria voor de opslag van gevaarlijke stoffen, moet op enkele punten nog 

worden verbeterd; 
- Het revisiebeheer van enkele instructies op de werkvloer moet worden verbeterd. 
 
 
Geconstateerde overtredingen? 
Tijdens de inspectie zijn er geen overtredingen van het Brzo geconstateerd, maar wel drie 
overtredingen van de Arbowet op het gebied van:  
- Veiligheidssignalering van de PBM's en nooduitgang;  
- De aanwezigheid van één ongekeurde magazijnstelling in de expeditieruimte;  
- De aanwezigheid van enkele losse stellingdelen die niet tegen omvallen beschermd waren. 
 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding 
van het Brzo. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.  
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde 
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven 
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt 
gevolgd is beschreven op de website van BRZO+. 


