
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vulcan Europe B.V. Albionstraat 
44 teTilburg 
 
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 13 maart 2019 (onaangekondigd) en 27 maart 2019 (periodiek) controleerden inspecteurs van Inspectie SZW 
en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Vulcan Europe B.V. (verder te noemen  Vulcan). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 3 april 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is  Vulcan? 
Vulcan is een bedrijf voor de opslag en distributie van consumentenvuurwerk. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij  Vulcan de volgende onderdelen: 
- Onaangekondigde inspectie middels een algemene rondgang; 
- De opvolging van actiepunten uit Brzo-inspecties uitgevoerd in 2017 en 2018; 
- De manier waarop Vulcan haar personeel en personeel van derden begeleidt om veilig te werken en hoe dit in 

haar organisatie is verankerd op basis van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, opleidingen, 
communicatie, minimale bezettingsgraad voor het veilig in bedrijf houden, etc.; 

- De manier waarop Vulcan haar veiligheidsprestaties meet en op welke wijze verbeteracties worden uitgevoerd; 
- De manier waarop Vulcan (zware) ongevallen en bijna ongevallen onderzoekt en de opvolging van de 

basisoorzaken hiervan heeft regelt; 
- Aanwezige maatregelen om mogelijke zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen hiervan te beperken aan 

de hand van het scenario brand ten gevolge kortsluiting in de elektrische installatie in een bewaarplaats voor 
opslag van consumentenvuurwerk. 

 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De actiepunten van 2017 zijn opgevolgd en een laatste punt wordt nog dit jaar afgerond, de actiepunten van 

2018 zijn opgepakt en afgerond; 
- De organisatiestructuur is duidelijk en overzichtelijk en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn 

geregeld 
- De opleidingen voor het eigen (tijdelijke) personeel zijn geregeld; 
- Met indicatoren worden de veiligheidsprestaties gemeten; 
- Ongevallen (bijna) worden geregistreerd en geanalyseerd; 
- De maatregelen om de gevolgen van brand ten gevolge van kortsluiting in een bewaarplaats voor 

consumentenvuurwerk te beperken zijn aanwezige en worden onderhouden en gecontroleerd/geïnspecteerd. 
 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Er zijn eisen gesteld aan personeel van derden dat werkzaamheden voor Vulcan uitvoert, maar het toezicht 

door Vulcan op deze eisen is nog niet goed geregeld; 



- Vulcan heeft de beschreven aanwezigheid BHV-er(s) nog niet zodanig geregeld dat voldoende bezetting altijd 
geborgd is; 

- Het kwartaaloverleg waarbij de veiligheidsprestaties worden besproken heeft in 2018 niet volgens planning 
plaatsgevonden; 

- Er is/zijn nog geen ondersteunende methodiek(en) vastgesteld voor het analyseren van (bijna) ongevallen om 
daarmee op een systematische wijze tot de onderliggende basisoorzaken hiervan te komen; 

- Verbeteracties worden gevolgd met een actiepuntenlijst, door aan de actiepunten een prioriteit of streefdatum te 
koppelen op basis van het bijbehorende risico wordt de inzichtelijkheid verbetert. 

 
 
Geconstateerde 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. 
 
Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3: 
Van de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen waren onvoldoende gegevens en documentatie 
beschikbaar die nodig zijn voor het veilige gebruik en het aantonen van de goede staat daarvan. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de 
gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en 
verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding 
binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze 
volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website 
van BRZO+. 

 


