Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Alliance BV, 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 24 oktober 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en de veiligheidsregio het bedrijf Alliance BV
(verder te noemen Alliance). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 oktober 2018 bekend gemaakt aan het
bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Alliance?
Alliance, gevestigd in Nieuwkuijk en Dessel (B) is een toonaangevende leverancier in gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen voor alle sectoren in land- en tuinbouw. Daarnaast levert het bedrijf alles op het gebied
van zaaizaden, landbouwbenodigdheden en fruitteeltproducten. Het bedrijf in Nieuwkuijk heeft circa 7
kantoormedewerkers en circa 2 a 3 logistieke medewerkers in het seizoen (ongeveer van maart tot september),
daarnaast zijn er circa 12 medewerkers werkzaam zijn in de buitendienst. Alliance levert voornamelijk in Brabant,
Noord-Limburg, Gelderland en Zuid-Holland en de Belgische Kempen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Alliance de volgende onderdelen:
- Actiepunten van de vorige inspectie;
- De wijze waarop Alliance haar werkzaamheden uitvoert;
- De organisatie van de BHV en het bedrijfsnoodplan.
Resultaten
Wat was op orde?
- opvolging van de actiepunten uit 2017;
- goed gedocumenteerd en geschikt onderhoud- en inspectiesysteem;
- een passend werkvergunningsysteem;
- goed gedocumenteerd en geschikt bedrijfsnoodplan.
Wat waren de verbeterpunten?
- betere aanwezigheidsregistratie externe chauffeurs;
- controle VCA bij externe onderhoudsfirma's.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

