
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Koninklijke Sanders BV, 
Industriepark Vliedberg 12 te Vlijmen 
 
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 2 (onaangekondigd) en 14 mei 2019 (periodiek) controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd 
gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Koninklijke Sanders BV (verder te noemen Koninklijke Sanders). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 juni 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Koninklijke Sanders? 
Koninklijke Sanders is een bedrijf dat cosmetische artikelen produceert. Het bedrijf is gelegen aan het industriepark 
Vliedberg te Vlijmen. Voor het afvullen van spuitbussen met cosmetica wordt gebruikt gemaakt van brandbare 
oplosmiddelen en van mengsels van propaan en butaan. De grondstoffen en eindproducten worden op het terrein 
van Koninklijke Sanders opgeslagen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerde bij Koninklijke Sanders de volgende onderdelen: 

- De opvolging van acties voortkomend uit de Brzo inspectie 2018. 
- De veroudering van installaties en specifieke thema's hiervan zijnde vermoeiing (een faalmechanisme), de 

manier waarop het bedrijf drukapparatuur inventariseert en inspecteert en tenslotte de passieve 
brandbeveiliging die binnen de installatie aanwezig is. 

- Vbs element vi: het toezicht op de prestaties: Dit is een onderdeel van het veiligheidsbeheerssysteem. Is 
het bedrijf altijd alert op de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen? Wijzen personeelsleden elkaar 
op risico’s? 

- Diversen maatregelen die binnen het bedrijf aanwezig zijn zoals het gasblussysteem in de PGS 15 loods. 
- ATEX is een Franse afkorting: ATmosphères EXplosibles. Volgens de ATEX-richtlijnen moeten bedrijven 

maatregelen nemen om gas- en stofexplosies te voorkomen en ervoor zorgen dat werknemers geen 
gevaar lopen. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Het bedrijf heeft alle acties voortkomend uit de Brzo inspecties in 2018 uitgevoerd. 
 
Koninklijke Sanders heeft de risico van ageing geïnventariseerd en bepaald of aanvullende maatregelen e/o 
controle regimes nodig zijn.  
 
Koninklijke Sanders beschikt over een deugdelijke en volledige beschrijving van de aanwezige passieve 
brandbeveiliging. Deze is overeenkomstig het plan van aanpak aangebracht.  
 
Tijdens deze inspectie keek het inspectieteam naar het onderdeel ‘Altijd alert’ van het Veiligheidsbeheerssysteem 
(VBS) van het bedrijf.  Een bedrijf als Koninklijke Sanders moet altijd alert zijn op de gevaren van het werken met 
gevaarlijke stoffen. Dit doet zij goed. 
 
 



 
Wat waren de verbeterpunten? 
Het borgen van het aanbrengen/in stand houden van passieve brandbeveiliging bij werkzaamheden/projecten kan 
worden verbeterd.  
 
De procedure voor het onderzoeken van incidenten, ongevallen kan worden verbeterd door onderscheid aan te 
brengen in de diepgang van de onderzoeksmethoden afhankelijk van de aard en het soort incident, ongeval etc.  
 
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 één overtreding in categorie 2: 
Koninklijke Sanders had de gasblusinstallatie overdag op handmatig staan zonder dat daar de benodigde 
procedures en instructies waren doorlopen en aanwezig waren. Daardoor had zij een belangrijk line of defence 
minder effectief gemaakt waardoor het voorkomen van een zwaar ongeval onvoldoende was geborgd. Tijdens de 
inspectie is de betreffende overtreding opgeheven. 
 
Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 3: 
Koninklijke Sanders heeft niet alle op de inrichting aanwezige drukapparatuur, zijnde arbeidsmiddelen als bedoeld 
in artikel 1, derde lid onder h van de Arbeidsomstandighedenwet, geïnventariseerd en bepaald of deze onder de 
werkingssfeer vallen van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016. 
 
In sommige ruimten, waar een ruimtelijke of plaatselijke ventilatie aanwezig is om het ontstaan van een explosieve 
zone te voorkomen is geen bewaking aanwezig om de aanwezigheid van de luchtstroom of het daardoor 
veroorzaakte drukverschil te meten. Het bedrijf achtte het hebben van een gasdetectie in betreffende ruimten 
hieraan gelijkwaardig.  
 
Het bedrijf heeft onvoldoende geborgd dat apparatuur die niet voldoet aan de essentiële veiligheidseisen uit de 
ATEX richtlijnen wordt gebruikt en gedragen in gevarenzones. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen 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+. 

 


