
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij GBV-WECO Vuurwerk B.V. te 
Bobinestraat 12, Veenendaal 
 
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 18 december 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, 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 26 januari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is GBV-WECO? 
GBV-WECO is een is een importeur en groothandel voor consumentenvuurwerk. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden de volgende onderdelen: 
- De opslag van vuurwerk in de bewaarplaatsen. 
- De noodvoorzieningen en het noodplan. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De actiepunten uit de inspectie van 2019 zijn opgepakt en uitgevoerd. De overtreding is opgeheven.  
- Het terrein en de verzamelplaatsen zagen er netjes en opgeruimd uit. 
- De werknemers hebben een werkinstructie veilig omgaan met vuurwerk ontvangen samen met de Covid-19  
  maatregelen.   
- De hoeveelheid opgeslagen vuurwerk wordt geregistreerd en er is voor zorg gedragen dat er niet teveel  
  vuurwerk wordt opgeslagen.  
- De keuring en de inspectie van brandbeveiligingsinstallaties zijn uitgevoerd conform de voorschriften uit de  
  omgevingsvergunning. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- GBV-WECO moet de hoeveelheid opgeslagen consumentenvuurwerk per bewaarplaats inventariseren 
  zodra er geen wijzigingen in opslag meer plaats vinden.  
- GBV-WECO moet in overleg met de leverancier van de brandwerende afdichtmiddelen bepalen hoelang de  
   levensduur kan worden gegarandeerd en dit opnemen in het eigen inspectie- en onderhoudsprogramma. 
- GBV-WECO moet bepalen hoe de training en opleiding van de BHV-ers op alternatieve manier kan worden  
  uitgevoerd zolang het niet verantwoord is fysieke groep sessies binnen te houden, vanwege het  
  coronavirus. Deze alternatieve manier dient geïmplementeerd te worden. 
- GBV-WECO dient de lokale brandweer te informeren als er significante wijzigingen zijn met betrekking tot  
  de brandveiligheid, om de operationele voorbereiding en de kennis van de noodorganisatie op peil te  
  houden. 
- GBV-WECO moet een veiligheidsstudie uitvoeren over de impact van de opslag in de dummyhal op de  
  brandveiligheid van bewaarplaats 12. 



 

GBV-WECO Vuurwerk B.V. 2020 Pagina 2 van 2 
 

- GBV-WECO moet borgen dat verbeterpunten n.a.v. ontruimingsoefeningen worden bepaald en bewaken  
  dat deze tijdig worden uitgevoerd. 
- GBV-WECO moet bepalen hoe de kennis en vaardigheden van medewerkers omtrent het ontruimen op  
  een alternatieve manier kan worden verhoogd zolang het niet verantwoord is een fysieke  
  ontruimingsoefening te houden, vanwege het coronavirus, en dit vervolgens ook uitvoeren.  
- GBV-WECO dient te borgen dat de geprinte versie van het bedrijfsnoodplan op locatie altijd actueel is. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


