
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Hoyer Liquid Drumming BV te 
Zeilmakerijweg 1, Oosterhout nb 
 
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 6 juli middels een onaangekondigde inspectie en op 23 november en 7 december middels een periodieke 
inspectie controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf 
Hoyer Liquid Drumming BV (verder te noemen HLD). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 december 2020 
bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Ook is op 6 juli 2020 een hercontrole uitgevoerd door de inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio. Gecontroleerd is of de overtreding uit de Brzo inspectie 2019 is opgeheven. De resultaten zijn in 
kaart gebracht en dezelfde dag bekend gemaakt aan het bedrijf.  
 
Wat voor een bedrijf is HLD? 
HLD is een loonverpakker en gespecialiseerd in (tank)opslag, mengen, handeling en de distributie van vloeibare 
chemicaliën. Op de inrichting worden kunststof en stalen verpakkingen zoals Intermediate Bulk Containers, drums, 
jerrycans afgevuld met diverse chemicaliën, eventueel gemengd, en opgeslagen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij HLD de volgende onderdelen: 
- de opvolging van overtredingen en actiepunten uit vorige Brzo inspecties; 
- de voorbereiding op noodsituaties; 
- het uitvoeren van interne audits; 
- de beoordeling door het management van de werking van het veiligheidsbeheersysteem; 
- voor de activiteiten in loods 2 is bekeken hoe de gevaren van explosieve atmosferen zijn beoordeeld en welke 
maatregelen getroffen zijn om explosies van brandgevaarlijke stoffen te voorkomen. 
 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de 
Brzo-inspectie ter plaatse bij het bedrijf zoveel mogelijk beperkt. De inspectie op de volgende manier aangepast: 
- een deel van de inspectie is op afstand uitgevoerd door middel van videobellen; 
- de rondgang door het bedrijf is beperkt uitgevoerd; 
- het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door HLD toegezonden documentatie; 
- de inspectie en de rapportage zijn voornamelijk gericht op “gedocumenteerdheid” en “geschiktheid”; 
- de terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogesprek plaatsgevonden. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- de overtreding uit de Brzo inspectie 2019 is opgeheven; 
- er is aantoonbaar opvolging gegeven aan de meeste actiepunten voortkomend uit de inspectie van 2019; 
- de medewerkers van HLD zijn afdoende op de hoogte van wat te doen bij een noodsituatie; 
- de uitrusting/ hulpmiddelen van de BHV en de noodvoorzieningen worden afdoende onderhouden; 
- de samenwerking met de brandweer is afdoende geregeld; 
- er zijn een goede procedure en planning voor het uitvoeren van audits; 



- interne audits worden op een goede manier uitgevoerd; 
- er is een goede procedure voor het opstellen van een directiebeoordeling; 
- de gevaren in verband met explosieve atmosferen waren voor loods 2 beschouwd in een actueel 
explosieveiligheidsdocument (EVD); 
- het EVD en de gevarenzone-indeling zijn uitgewerkt volgens een daarvoor geldende norm; 
- de potentiële ontstekingsbronnen zijn geïnventariseerd en besproken in het EVD; 
- de inventarisatie en beoordeling van de aanwezige installaties en apparatuur was nagenoeg volledig; 
- de elektrische installaties en apparaten worden aantoonbaar geïnspecteerd in verband met explosiegevaar. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- HLD moet het bedrijfsnoodplan actueel houden en zorgen dat alle instructies hierin kloppen; 
- er is niet duidelijk vastgelegd hoe vaak interne audits uitgevoerd moeten worden; 
- verbeterpunten uit audits moeten goed worden vastgelegd en opgevolgd; 
- incidenten moeten als input dienen voor de directiebeoordeling; 
- het EVD bevat kleine foutjes en enkele onvolledigheden; 
- in het plan van aanpak van het EVD zijn maatregelen, status en actiehouders genoemd, maar ontbraken te 
hanteren termijnen en prioriteiten; 
- in loods 2 zijn een verouderde/beschadigde ventilatieslang en enkele kabeldoorvoeringen die niet afgedicht of 
onjuist gebruikt waren aangetroffen; 
- in het veld is de explosiegevarenzone met bebording aangegeven, alleen is niet zichtbaar dat een deel van de 
loods niet gezoneerd is. 
 
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 2: 
- Op een plaats (gevarenzone 1) waar een explosieve atmosfeer af en toe aanwezig kan zĳn, bevond zich een 
membraanpomp die niet explosieveilig was uitgevoerd en waarvan niet kon worden aangetoond dat deze geschikt 
was voor het gebruik op deze plaats. 
 
Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3: 
- HLD heeft zich onvoldoende voorbereid op noodsituaties; 
- De uitvoering van de directiebeoordeling is niet in orde. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie 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+.


