Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Vulcan Europe BV te Tilburg
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 augustus 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Vulcan Europe B.V. te Tilburg. 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 31 augustus 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 bedrijf is Vulcan Europe BV te Tilburg?
Vulcan Europe BV is een groothandel in consumentenvuurwerk wat betekent dat consumentenvuurwerk wordt
aangevoerd, wordt opgeslagen, wordt herverpakt en wordt gedistribueerd.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Vulcan Europe B.V. de volgende onderwerpen:
- Het onderdeel van het veiligheidsbeheerssysteem dat betrekking heeft op:
-het actueel houden van procedures en instructies;
-het zorgen dat veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en ook altijd werken door het tijdig
onderhouden, inspecteren en testen;
-het zorgen dat werkzaamheden, zowel door eigen personeel als door personeel van
derden, veilig plaatsvinden.
Hoofdvraag hierbij was: heeft het bedrijf genoemde drie punten goed georganiseerd?
- Blus- en koelwatercapaciteit en –opvang. Heeft het bedrijf voldoende blus- en koelwater beschikbaar
en is er, indien dat nodig is, voldoende opvang aanwezig voor vervuild blus- en koelwater?
Resultaten
Wat is in orde?
- De actiepunten uit de voorgaande inspectie zijn door Vulcan aantoonbaar en juist opgepakt.
- Vulcan heeft goed in beeld wat de gevolgen voor de eigen situatie zijn van gewijzigde wet- en regelgeving,
zoals het in werking treden van het Brzo 2015.
- Vulcan heeft goed vastgelegd hoe en wanneer procedures en instructies worden aangepast en kan dat ook
uitleggen.
- Vulcan heeft vrijwel volledig vastgelegd welke veiligheidsmaatregelen in welke situatie getroffen moeten
worden.
- Vulcan heeft de werking van de veiligheidsmaatregelen vrijwel volledig geborgd.
- Vulcan heeft de volgens de wet- en regelgeving vereiste sprinklerinstallatie en laat deze op goede werking
testen, onderhouden en inspecteren.
- Vulcan hoeft niet te voorzien in de opvang van blus- en koelwater gegeven de aard en samenstelling van
de aanwezige stoffen.
Verbeterpunten
- De uitvoering in de praktijk moet op enkele onderdelen in overeenstemming worden gebracht met datgene
wat in het veiligheidsbeheersysteem is beschreven,
- Het werkvergunningenformulier moet nog op één punt in overeenstemming worden gebracht met datgene
wat het veiligheidsbeheersysteem beschrijft.

-

Interne controles aan veiligheidskritsche apparatuur moeten nog schriftelijke en procedureel worden
vastgelegd.
Aangetoond moet nog worden dat de blus- en koelwatercapaciteit van de sprinklerinstallatie voldoende is.

Overtredingen
De inspecteurs constateerden tijdens de inspectie geen overtredingen.

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.

