SAMENVATTING Brzo-inspectierapport bij GBV-WECO Vuurwerk 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 30 september 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf GBV-WECO Vuurwerk B.V. (hierna: GBVWECO). 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. Na afloop van de inspectie lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun voorlopige bevindingen
waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het
inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is GBV-WECO?
GBV-WECO is een samenwerking tussen het Nederlandse Gert Breeschoten Vuurwerk (GBV) en het Duitse
WECO. Samen zijn GVB en WECO importeur en groothandel van consumentenvuurwerk. GBV-WECO slaat
het hele jaar door vuurwerk op en verkoopt het door aan dealers en is een van de grootste
vuurwerkimporteurs van Nederland. GBV-WECO in Veenendaal heeft elf vuurwerkbewaarplaatsen. In deze
kluizen kan maximaal 405,5 ton consumentenvuurwerk in de klassen 1.4 S en 1.4 G worden opgeslagen.
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. Dit betekent dat het onder de lichte categorie BRZO-bedrijven valt.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij GBV-WECO steekproefsgewijs de volgende onderdelen:
• De identificatie van de gevaren en beoordeling van risico’s van zware ongevallen
• De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen binnen het bedrijf
• De toezicht op de prestaties
• De interne controles ten aanzien van wijzigingen binnen het bedrijf
• Het opvolgen van de acties uit de Brzo-inspectie van 2014
Resultaten
Wat was op orde
• De overtreding in 2014 ten aanzien van de brandwerende afwerking van de doorvoeringen bij de
bewaarplaatsen 6 t/m 8 is ongedaan gemaakt.
• Er is voldoende geborgd dat periodiek de aanwezige veiligheidsstudies worden herzien.
Verbeterpunten (geen overtredingen)
• Er is beleid vastgesteld voor wijzigingen in de installatie of processen, maar de procedure
waarborgt onvoldoende dat de consequenties hiervan voor andere onderdelen van het
veiligheidsbeleid, voor de regelgeving, opleiding personeel, het aanvragen van vergunningen e.d.
voldoende worden onderzocht en de daarbij behorende acties tot uitvoering worden gebracht.
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•
•

Organisatorische wijzingen worden niet op een juiste wijze doorgevoerd in het gehele
veiligheidsbeleid.
De evaluatie van de procedure voor wijzigingen kan verbeterd worden door een representatief aantal
gehouden wijzigingsprocedures te controleren.

Overtredingen
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die
de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct
een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen
onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer
geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan
handhaven.
De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:
Overtredingen in categorie 1
Het inspectieteam constateerde geen overtreding in deze categorie.
Overtredingen in categorie 2
Het inspectieteam constateerde geen overtreding in deze categorie.
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde vijf overtredingen in deze categorie:
1. In de uitgevoerde veiligheidsstudie ontbreekt de methodiek die gebruikt is om de vermeldde gevaren
en risico's in beeld te krijgen. Niet vermeld is het gebruik van de variabelen voor de beoordeling van
de risico's. Tevens ontbreekt het de samenstelling van het team die de veiligheidsstudie heeft
uitgevoerd.
2. De procedure is niet geschikt voor het uitvoeren van veiligheidsstudies. De uitvoering van
maatregelen op basis van de uitgevoerde veiligheidsstudies is niet geborgd. Er is geen beleid wat
betreft het evalueren van geïmplementeerde aanbevelingen. Het herzien van de veiligheidsstudie
heeft niet plaatsgevonden naar aanleiding van een MOC procedure zoals de procedure voorschrijft.
Er wordt niet beschreven op welke wijze, dus volgens welke systematiek, een veiligheidsstudie
uitgevoerd wordt.
3. Ten aanzien van diverse bevindingen uit het inspectierapport van 2014 kon men niet aantonen wat
de voortgang hiervan is.
4. Audits worden niet op de juiste wijze uitgevoerd. De auditprocedure borgt niet dat geaudit wordt of
alle vereiste procedures aanwezig zijn en of de aanwezige procedures inhoudelijk voldoen en
volledig zijn.
5. Er is tijdens de visuele inspectie in de vuurwerkopslagkluizen geconstateerd dat er geen
noodverlichting aanwezig zoals ook eerder is vastgesteld tijdens voorgaande inspectie. GBV-Weco
kan niet aantonen wat zij met deze bevinding heeft gedaan.
Eindoordeel
Bij GBV-WECO zijn tijdens de inspectie vijf overtredingen geconstateerd.
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten
constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de
inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen.
Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen
inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.
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