
 
 
 

 
 
 

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 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 4 oktober 2018 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 4 oktober 
2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Eurofill? 
Bij Eurofill worden in opdracht van derden diverse soorten aerosol producten zoals bijv. deodorant, 
remreiniger, motorstarter e.a. geproduceerd via een mengproces, afgevuld in spuitbussen, tijdelijk 
opgeslagen en verzonden naar de opdrachtgever. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Eurofill de volgende onderdelen: 

 De opvolging van de bevindingen uit het inspectierapport van 2017. 
 De ordelijkheid op de locatie tijdens een rondgang. 
 De taken en verantwoordelijkheden van het personeel. 
 De opleiding van het personeel. 
 De manier waarop de gevaren van zware ongevallen worden geïdentificeerd en beoordeeld. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 De aandacht die Eurofill heeft besteed aan de opvolging van de bevindingen uit het inspectierapport 
van 2017. 

 De locatie is ordelijk en onderhouden. 
 Het benoemen en vastleggen van de taken en verantwoordelijkheden van de functies op de locatie. 
 De organisatie en registratie van de opleiding van het personeel. 



Eurofill Aerosols B.V. 2018 Pagina 2 van 2 
 

 De veiligheidsstudies zijn actueel. 
 De structurele identificatie en beoordeling van de gevaren die op de locatie kunnen voorkomen. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

 De borging van het vastgestelde personeelsbeleid. 
 Het benoemen van de criteria voor het bepalen van de noodzaak om maatregelen te  nemen. 
 De datum vermelden op de uitvoering van veiligheidsstudies. 

 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde  
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven  
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is  
beschreven op de website van BRZO+.  
 
Tijdens de Brzo inspectie in 2017 zijn een aantal overtredingen geconstateerd. De inspectie SZW heeft een 
handhavingstraject ingezet om deze om overtredingen op te heffen. Dit traject is nog niet afgerond. 


