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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Dalli-De Klok B.V., De 
Koumen 12 te Hoensbroek 
 

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 14 en 26 maart 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 

waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Dalli-De Klok B.V. (verder te noemen Dalli). 

De resultaten zijn in kaart gebracht en op 25 april 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 

 

Wat voor een bedrijf is Dalli? 

Dalli de Klok BV (Dalli) produceert op de locatie in Hoensbroek vloeibare wasproducten. Het 

assortiment loopt van alle vloeibare wasmiddelen tot wasproducten. De producten worden in 

verschillende flesgroottes gevuld. 

 

Wat controleerden de inspecteurs? 

De inspecteurs controleerden bij Dalli de volgende onderdelen: 

- het Pbzo-document op volledigheid en juistheid; 

- alle elementen van het veiligheidsbeheerssysteem (initiële inspectie) waarbij de procedures op 

gedocumenteerdheid en geschiktheid werden beoordeeld. Daar waar mogelijk werd de 

implementatie van deze procedures meegenomen; 

- de afvalwaterlozingen. 

 

 



Resultaten 

 

Wat was op orde? 

- het Pbzo-document is actueel en bevat in grote lijnen alle elementen uit het Brzo 2015 en het 

Rrzo; 

- de gedocumenteerdheid van de procedures van het veiligheidsbeheerssysteem; 

- BHV-organisatie,  

- overlegstructuur op het gebied van veiligheid; 

- opleidingsmodule; 

- de uitvoering van de studie installatie-scenario's; 

- passende noodorganisatie en adequate noodvoorzieningen; 

- organisatie is goed opgeleid en geoefend; 

- procedures en werkinstructies met betrekking tot afvalwaterlozingen; 

- voldoen aan de stand der techniek met betrekking tot de afvalwaterlozingen; 

 

 

Wat waren de verbeterpunten? 

- verduidelijken van onderwerpen in het Pbzo-document: 

 de beleidsuitgangspunten van de alle levensfasen; 

 de rol van het management om risico's te beheersen; 

 de verplichting om continu te verbeteren en een hoog beschermingsniveau te waarborgen. 

- nog niet alle functieprofielen zijn beschreven of volledig; 

- benamingen procedures en werkinstructies worden niet eenduidig toegepast; 

- beschrijving delegatie van de bevoegdheden in geval van een spoedwijziging; 

- de borging van de deskundigheid van interne auditoren; 

- borging interne alarmering is onvoldoende; 

- stoffenlijst voor de hulpdiensten is niet voorzien van actuele hoeveelheden; 

- kwaliteit van de registratie en het onderzoek van incidenten is voor verbetering vatbaar; 

- ontbreken van beschrijvingen van acties bij het vol raken van calamiteitenbuffers; 

-  melding van lozing van gevaarlijke stoffen op de riolering is onvoldoende geborgd. 

 

 

Eindoordeel 

 

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. 

De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 

 


