Samenvatting Brzo-inspectierapport Eurofill Aerosols B.V.
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het
toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te
controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van
deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken
hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 26 en 27 oktober 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Eurofill Aerosols B.V. (hierna: Eurofill).
De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De
inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort.
Op 27 oktober 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze
samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is Eurofill?
Eurofill vult, in opdracht van derden, diverse soorten aerosolproducten, zoals deodorant, remreiniger en
motorstarter, af in spuitbussen. Hiervoor worden vloeistoffen in een tank gemengd. Met dit mengsel 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:
- Orde en netheid van het bedrijf
- Het inspectie- en onderhoudssysteem
- De opvolging van veiligheidsrelevante actiepunten
- De wijze waarop wordt gehandeld bij veiligheidsrelevante wijzigingen in de techniek of de organisatie
- De uitvoering van interne veiligheidscontrolerondes
- Incidentenonderzoek en omgaan met ongewone bedrijfssituaties
- Interne controle van het veiligheidsbeheerssysteem
- Blus- en koelwatercapaciteit en -opvang
Resultaten
Wat was op orde
- Het bedrijf is ordelijk en netjes.
- Er is een systeem voor inspectie- en onderhoudsverplichtingen, dat in de praktijk redelijk werkt.
- De procedure voor het beheersen van wijzigingen in de techniek of de organisatie is duidelijk en volledig
beschreven en noodzakelijke stappen worden aantoonbaar uitgevoerd.
- Veiligheidsrondes worden periodiek gehouden en de werkwijze is goed beschreven.
- Procedureel is veel beschreven wat als ongewenste gebeurtenis wordt gezien en hoe het bedrijf omgaat
met incidenten.
- De interne controles op het veiligheidsbeheerssysteem zijn goed vastgelegd en worden aantoonbaar en
goed uitgevoerd.
- Er is aantoonbaar voldoende blus- en koelwatercapaciteit en –opvang.
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Verbeterpunten (geen overtredingen)
- Door het gebruik van verschillende lijsten en digitale systemen is het inspectie- en onderhoudssysteem
minder overzichtelijk en dat kan tot verwarring leiden.
- Ook voor de opvolging van actiepunten wordt met verschillende lijsten gewerkt wat tot verwarring kan
leiden.
- De feitelijke werkwijze rond inspectie en onderhoud is beperkt gedocumenteerd.
- De tijdelijkheid van een technische of organisatorische wijziging moet beter worden geborgd, indien deze
niet permanent doorgevoerd moet worden.
- Aandacht dient uit te gaan naar een eenduidige beschrijving van ongewenste gebeurtenissen en een
volledige registratie van (bijna) incidenten.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs enkele verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de
inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Eurofill Aerosols B.V. 2015

Pagina 3 van 19

