Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij GBV-WECO Vuurwerk B.V. te
Bobinestraat 12, Veenendaal
Informatie over wat Bi-zo 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
Bi-zo-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 17 oktober 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het
bedrijf GBV-WECO Vuurwerk B.V. (verder te noemen GBV-WECO). De resultaten zijn in kaart gebracht en
op 17 oktober 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is GBV-WECO?
GBV-WECO is een importeur en groothandel van consumentenvuurwerk. GBV-WECO slaat
het hele jaar door vuurwerk op en verkoopt het door aan dealers en is één van de grootste
vuurwerkimporteurs van Nederland. GBV-WECO kan maximaal 405,5 ton opslaan. Het
bedrijf valt hierdoor wettelijk onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Omdat de hoeveelheid
opgeslagen gevaarlijke stoffen de laagste drempelwaarde van BRZO 2015 overschrijdt, is GVB-WECO een
zogeheten lagedrempelinrichting.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij GBV-WECO de volgende onderdelen:
Hoe het bedrijf de openstaande verbeterpunten van de voorgaande Brzo inspectie van 2016 heeft
opgepakt.
Hoe het bedrijf omgaat met de risico's van veroudering (ageing) van installaties en andere middelen.
Hoe het bedrijf omgaat met de voorbereiding op noodsituaties.
Hoe het bedrijf toezicht houdt op haar eigen de veiligheidsprestaties.
Hoe de opslagenplaatsen van het vuurwerk erbij lagen en over er geen zichtbare mankementen
waren aan de veiligheidsvoorzieningen.
Resultaten
Wat was op orde?
- GBV-WECO heeft aangetoond dat zij voldoende opvolging heeft gegeven aan actiepunten uit de
voorgaande Brzo-inspecties in 2016.
Het bedrijf heeft beleid vastgesteld in kader van inspectie en onderhoud. Middels diverse controles
houdt zij toezicht op de mogelijke tekenen van veroudering die zouden kunnen voorkomen.
In het bedrijfsnoodplan zijn de taken en bevoegdheden van diegene die een rol hebben tijdens een
noodsituatie duidelijk omschreven.
De BHV organisatie van GBV-WECO beschikt over de juiste opleiding en vastgesteld is dat zij hun
kennis op peil houden middels het volgen van de jaarlijkse verplichte herhalingscursus.
Het bedrijf heeft prestatie-indicatoren (PI) vastgesteld als onderdeel van haar
veiligheidsdoelstellingen.
GBV-WECO voert inspectierondes uit als toezicht op de veiligheid en om onvolkomenheden te
signaleren waarop maatregelen worden genomen ter voorkoming van een (zwaar) ongeval.
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Tijdens de rondgang zagen de opslagen en het buitenterrein er ordelijk en verzorgd uit. Het
opgeslagen vuurwerk in de kluizen is op een juiste wijze gestapeld en er zijn geen
noemenswaardige vervormingen van dozen waarneembaar waardoor mogelijk het vuurwerk in de
verpakking is beschadigd.
Wat waren de verbeterpunten?
- Er zijn enkele aanpassingen noodzakelijk in het bedrijfsnoodplan en daarnaast dient het
versiebeheer hiervan te worden vastgelegd in dit document.
Jaarlijks worden er ontruimingsoefeningen gehouden, maar het beoefen van andere noodsituaties
vindt niet plaats. Het is noodzakelijk om ook andere noodsituaties periodiek te trainen om goed
voorbereid te zijn op noodsituaties.
GBV-WECO hanteert een actielijst voor alle uit te voeren acties vanuit diverse bronnen zoals de
Brzo-inspecties en intern audits. Deze actielijst verdient verbetering alsook de registratie van acties
moet beter plaatsvinden.
Er is niet vastgelegd in hoeverre de resultaten van de vooraf vastgestelde veiligheidsdoelstellingen
zijn behaald. GBV-WECO dient deze resultaten te analyseren en haar bevindingen hiervan op te
nemen in haar management-review, zodat duidelijk is waarom veiligheidsdoelstellingen wel of niet
zijir beilaaid err iloodLakelijke ;Jijsturir kcal t F.Acicit'Sv;i njiCE 1.
GBV-WECO heeft onvoldoende geborgd dat interne audits conform jaarplanning op tijd worden
uitgevoerd en monitort dit proces onvoldoende, zodat bijtijds kan worden bijgestuurd. Dit proces
dient te worden verbeterd.
Geconstateerd is dat audits bij GBV-WECO op een nauwkeurigere wijze moeten plaatsvinden en
daarnaast onvoldoende diepgang hebben om een goed oordeel te kunnen geven over de juistheid
van de procedures. Daarnaast om vast te kunnen stellen of er nog aanpassingen noodzakelijk zijn
Het proces ten aanzien van het uitvoeren van audits dient te worden verbeterd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

GBV-WECO Vuurwerk B.V. 2017

Pagina 3 van 19

