Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Eurofill Aerosols B.V. te Grote
Tocht 99, Zaandam
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 24 en 25 oktober 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio
het bedrijf Eurofill Aerosols B.V. (verder te noemen Eurofill). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 25
oktober 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Eurofill?
Eurofill vult in opdracht van derden diverse soorten aerosolproducten af in spuitbussen, zoals deodorant,
remreiniger en motorstarter. Hiervoor worden vloeistoffen in een tank gemengd. Met dit mengel worden
vervolgens spuitbussen gevuld, meestal samen met een drijfgas. Verkoop vindt alleen plaats aan andere
bedrijven.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Eurofill de volgende onderdelen:
– De orde en netheid van het bedrijf.
– Het document waarin het preventiebeleid is vastgelegd.
– De samenhang tussen veiligheidsbeheerssysteem en het beheerssysteem dat Eurofill gebruikt voor haar
bedrijfsvoering.
– Het melden van incidenten aan de overheid.
– Het intern melden van ongewenste gebeurtenissen.
– De controles die Eurofill zelf uitvoert ten aanzien van het functioneren van haar
veiligheidsbeheerssysteem.
Resultaten
Wat was op orde?
– Het bedrijf ziet er op het laboratorium na ordelijk en netjes uit.
– Het veiligheidsbeheerssysteem is voldoende afgestemd op de ongevallen die een gevaar vormen en de
afweging van de risico’s daarvan.
– Het onderzoeken en afhandelen van het intern melden van ongewenste gebeurtenissen is goed
beschreven en wordt uitgevoerd.
– In het document waarin het preventiebeleid is vastgelegd staat beschreven hoe de risico's worden
bepaald en geëvalueerd.
– Het minimale kwaliteitsniveau van de medewerkers die intern controleren of het
veiligheidsbeheerssysteem functioneert is geborgd.
– Tijdens de directiebeoordeling van het veiligheidsbeleid worden alle elementen van het
veiligheidsbeheerssysteem behandeld.
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Wat waren de verbeterpunten?
– Eurofill moet meer aandacht besteden aan de orde en netheid in het laboratorium.
– Er moet worden geborgd dat medewerkers kennis hebben genomen van de meest actuele versie van
het document waarin het preventiebeleid is vastgelegd.
– De eigen medewerkers moeten worden gestimuleerd om ongewenste gebeurtenissen intern te melden.
– Op de overzichten waarop de afwijkingen staan die zijn gevonden tijdens een interne controle, wordt
geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen kritische en niet kritische afwijkingen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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