
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Hunter Douglas Europe 
B.V. te Marconiestraat 12, Hoogeveen 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij 
Brzobedrijven, 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 11 november 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, en 
de veiligheidsregio het bedrijf Hunter Douglas Europe B.V. (verder te noemen Hunter Douglas of 
afgekort HDE). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 november 2020 bekend gemaakt aan het 
bedrijf. 
 
Deze inspectie is als proef uitgevoerd volgens een nieuwe inspectiewijze, de Landelijke Benadering 
Risicobedrijven (LBR). 
 
Wat voor een bedrijf is HDE? 
HDE produceert industriële lakken die worden toegepast op metalen ondergronden. 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij HDE de volgende onderdelen: 

- magazijnstellingen; 

- stoffenlijst; 

- scheidingsregels gevaarlijke stoffen. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- de vakindeling en scheiding tussen gevaarlijke stoffen in het magazijn; 

- de het draagvermogen van de magazijnstellingen; 

- de stoffenlijst; 

- de beschrijving in het PBZO van de wijze waarop de procedure bij veranderingen bijdraagt 
aan de veiligheidsdoelstellingen; 

- de beschrijving van de taken en bevoegdheden van de medewerkers in het magazijn; 

- vaststellen van de gevaren van zware ongevallen die in het magazijn kunnen plaatsvinden; 

- het gebruik van een computersysteem om de stoffenscheiding in het magazijn goed te laten 
verlopen; 

- de opslag van de gevaarlijke stoffen in Gebouw 3; 

- de inspectie(s) van de magazijnstellingen en het repareren van afwijkingen die hierbij zijn 
vastgesteld; 

- de wijze waarop veranderingen van grondstoffen worden beoordeeld; 

- het vastleggen van de taken van de bedrijfshulpverlening. 
 

 



Wat waren de verbeterpunten? 

- het benoemen van de fysische vorm van de gevaarlijke stoffen op de stoffenlijst; 

- de maximaal aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen vermelden op de stoffenlijst; 

- de functiebeschrijvingen in het bedrijfseigen format te beschrijven; 

- consequent dezelfde functiebenamingen gaan gebruiken in VBS procedures en 
functiebeschrijvingen; 

- een eenduidige registratie van cursussen die nodig en of gevolgd zijn; 

- eenduidig vastleggen of en wanneer een cursus herhaald moet worden; 

- benodigde opleidingen ook vastleggen in de functiebeschrijvingen; 

- het beschrijven van de deskundigheid van de inspecteur die de stellingen inspecteert; 

- nagaan of een aanrijdbescherming goed is geplaatst; 

- controleren op corrosie aan de staanders van de magazijnstellingen; 

- beschrijven waar op gelet moet worden bij het plaatsen van drums in stellingen; 

- in de procedure voor het beoordelen van veranderingen nadrukkelijk benoemen dat deze ook 
van toepassing is bij verandering van eigenschappen. 

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


