
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij B.V. Nederlandse Erts- en 
Mineraal-Bewerking te Kon Wilhelminahaven NZ 21, Vlaardingen 
 
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 2 december 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf 
B.V. Nederlandse Erts- en Mineraal-Bewerking (verder te noemen NEM). De resultaten zijn in kaart gebracht 
en op 2 december 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is NEM? 
Het bewerken van ertsen en mineralen 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij NEM de volgende onderdelen: 

- Verbeterpunten 2020; 
- Opleidingen en de organisatie; 
- Werkvergunningen; 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Werkvergunningen 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

- NEM dient de opleidingseisen niet op "vacature stijl" te benoemen en opleidingen specifieker voor 
bepaalde functies te maken; 

- NEM dient de opleidingseisen in de functieomschrijvingen overeen te komen met de trainingsmatrix; 
- NEM dient functionaris(sen) een training BRZO te geven; 
- NEM dient individueel gesprekken te organiseren om te kijken naar het functioneren van werknemer 

en de behoefte van de werknemer voor eventuele opleidingen om zijn werk goed en veilig uit te 
voeren; 

- NEM dient het organogram aan te passen zodat het overzichtelijk is hoe de organisatie van de NEM 
is opgebouwd zonder daarin de namen van functionarissen te noemen; 

- NEM dient de juiste gevaaretiketten aan te brengen bij de Nikkeloxide; 
- NEM dient een gasflessen opslagvoorziening en deze dient te voldoen aan de PGS 15; 
- NEM dient zuurstof- en acetyleengasflessen gescheiden van elkaar op te slaan; 
- NEM dient partijen gevaarlijke stoffen, ADR klasse 8 en 9, conform PGS 15 op te slaan. Dus in een 

aparte ruimte in een loods met twee meter afstand en markering van de andere goederen of een 
hekwerk; 

- NEM dient na te gaan of alle zij- en tussendoor ingangen van de bedrijfshallen zijn voorzien van een 
plattegrond met ex-zonering. Waar deze ontbreken alsnog aanbrengen; 

 
Eindoordeel 
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Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 

 


