Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vulcan Europe B.V., Albionstraat
44 te Tilburg
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 26 maart 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio
het bedrijf Vulcan Europe B.V. (verder te noemen Vulcan). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 april 2021
bekend gemaakt aan het bedrijf. Vanwege de COVID-19 pandemie heeft de inspectie op afstand plaatsgevonden
middels videobellen en zijn ook de resultaten op deze wijze bekend gemaakt.
Wat voor een bedrijf is Vulcan?
Vulcan is een bedrijf voor de opslag en distributie van consumentenvuurwerk en pyrotechnische effecten.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Vulcan de volgende onderdelen:
− De opvolging van actiepunten uit de Brzo inspecties van 2020;
− Is het preventiebeleid zware ongevallen navolgbaar beschreven?;
− Heeft Vulcan de gevaren met passende veiligheidsstudies geïdentificeerd en de risico's daarvan goed
beoordeeld?;
− Zijn er met het oog op een veilige bedrijfsvoering voldoende en geschikte procedures en instructies aanwezig
en wordt hier naar gehandeld?;
− Worden veiligheidskritische installatiedelen in voldoende mate onderhouden?;
− Wordt toegezien op een veilige werkomgeving?
Resultaten
Wat was op orde?
− In de wetgeving benoemde verplichte onderwerpen zijn opgenomen in het preventiebeleid zware ongevallen;
− Het preventiebeleid wordt bekrachtigd door ondertekening van de directie;
− De veiligheidsstudies en risicobeoordeling zijn uitgevoerd volgens de eigen procedures en het preventiebeleid
voor zware ongevallen;
− In de veiligheidsstudie zijn op systematische wijze de gevaren geïdentificeerd vanuit de aanwezige
processtappen en denkbare ontstekingsbronnen;
− De installatiescenario’s die zijn opgesteld, zijn goed herleidbaar naar de veiligheidsstudie waar deze uitkomen;
− De aanwezige procedures en instructies zijn geschikt voor het beoogde doel en beschikbaar voor zowel vaste
als tijdelijke werknemers;
− Het management van al het onderhoud is beschreven in een onderhoudsmatrix en vindt aantoonbaar plaats;
− De wijze waarop wordt toegezien op het werken conform de procedures en instructies is beschreven in een
systeem met controle rondes en werkvergunningen, en wordt aantoonbaar uitgevoerd.
Wat waren de verbeterpunten?
− De acceptatie van risico's en samenhang van risico's en maatregelen dienen beter te worden beschreven;
− De gekozen methodiek voor risico inschatting vergt aandacht doordat theoretisch grote effecten geaccepteerd
kunnen worden;

− De werking en onafhankelijkheid van de aanwezige veiligheidsmaatregelen/beveiligingen en de motivatie van
de risicofactoren zijn niet goed beschreven in de installatiescenario's;
− Uit de beoordeling van de risicobeoordeling volgen enkele aandachtspunten. Die hebben niet geleid tot grote
afwijkingen van de norm;
− De beschrijving van de controle op de exploitatie in het preventiebeleid en veiligheidsbeheersysteem dient te
worden verduidelijkt.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

