
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Fireworks International B.V., 
Vliegeniersstraat 19 te Uden 
 
 
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 4 september (onaangekondigd) en 30 oktober (periodiek) controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het 
bevoegd gezag Wabo het bedrijf Fireworks International B.V. (verder te noemen Fireworks). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 6 december 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
Op 28 mei 2019 heeft een herinspectie plaatsgevonden naar aanleiding van een overtreding geconstateerd tijdens 
de periodieke inspectie van 5 oktober 2017. Deze overtreding, die betrekking had op het onvoldoende analyseren 
van alle procedures en werkinstructies, het niet formuleren van verbetermaatregelen hiervoor en het beoordelen 
van de effectiviteit van deze verbetermaatregelen, bleek daarbij opgeheven. Daarnaast is op 19 december 2018 
een onaangekondigde inspectie uitgevoerd waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd. 
 
Wat voor een bedrijf is Fireworks? 
Fireworks is een bedrijf dat consumentenvuurwerk en pyrotechnische speciale effecten op- en overslaat. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Fireworks de volgende onderdelen: 
Onaangekondigde inspectie: 
- Maakt het bedrijf een ordelijke en nette indruk? 
- Wordt er veilig gewerkt? 
- Zijn veiligheidsmaatregelen aanwezig en werkend? 
 
Periodieke inspectie: 
VBS-element ii (de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen): 

- Zijn er procedures waarin goed is beschreven welke type risico-analyses (veiligheidsstudies) zijn voorzien voor 
de verschillende levensfasen van het bedrijf, zoals de fasen normale bedrijfsvoering en onderhoud? 

- Zijn de risico-analyses geschikt om de gevaren en risico's van het bedrijf goed in beeld te brengen? 

- Zijn de risico-analyses en beoordelingswijze daarvan geschikt om de beste veiligheidsbeheersmaatregelen vast 
te stellen? 

- Zijn er voldoende en goede risico-analyses uitgevoerd? 
 
VBS-element iii (de controle op de exploitatie): 

- Zijn er voldoende en goede procedures en instructies beschikbaar om de (onderhouds)werkzaamheden veilig uit 
te kunnen voeren? En worden deze goed toegepast? 

- Wordt er door het bedrijf zelf voldoende toezicht gehouden op de veilige uitvoering van de 
(onderhouds)werkzaamheden? 

- Wordt er voldoende, tijdig en goed onderhoud uitgevoerd en is dat goed geborgd in procedures en instructies? 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Het bedrijf is voldoende bereikbaar voor de hulpdiensten bij calamiteiten. 



- De brandvoorzieningen (draagbare blusmiddelen, brandmeld- en de sprinklerinstallatie) zijn bedrijfsgereed en 
worden aantoonbaar onderhouden en geïnspecteerd. 

- Geopende of te zwaar beschadigde verpakkingen worden in de daartoe bestemde bufferbewaarplaats 
opgeslagen. 

- Er is voldoende aandacht voor het veilig werken door derden tijdens onderhoud en inspecties door het systeem 
van werkvergunningen. 

- Door het lopen van maandelijkse controlerondes, OOG-rondes en sluitrondes en aandacht door de 
veiligheidsfunctionaris en het floor management vindt er voldoende toezicht plaats op het veilig uitvoeren van de 
werkzaamheden. 

- Er is voldoende aandacht voor veiligheid tijdens het proces van inkoop van vuurwerk en pyrotechnische stoffen, 
materialen en diensten. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Er moet beter worden toegezien op het ongedaan maken en/of verhinderen van de zelfsluitendheid van deuren. 

dit in verband met mogelijke branduitbreiding. 
- Er moet worden beoordeeld of boxpallets geschikt zijn om in de stellages te plaatsen vanwege de afwijkende 

constructie hiervan ten opzichte van de overwegend toegepaste europallet. 
- Het systeem van werkvergunningen is mogelijk niet volledig, er is niet voorzien in een werkvergunning voor het 

werken op hoogte en er lijkt een onbedoelde overlap aanwezig tussen de werkvergunning voor heet werk en voor 
elektriciteit. 

- Er zijn voldoende veiligheidsindicatoren vastgesteld om te kunnen meten, volgen en bijsturen op het punt van het 
veilig uitvoeren van (onderhouds)werkzaamheden, het tijdig en goed uitvoeren van onderhoud, een drietal van 
deze indicatoren is echter abusievelijk aan VBS-element ii gekoppeld in plaats van aan element iii. 

- De taken en bevoegdheden voor het opstellen en onderhouden van procedures en (werk)instructies zijn 
opgenomen in het Pbzo-document maar horen thuis in de procedure waarin dit opstellen en onderhouden van 
procedures is vastgelegd (deze is niet aanwezig). 

 
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 drie overtredingen in categorie 3: 
- Fireworks geeft onvoldoende invulling aan de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen. 
- Fireworks beschikt niet over een procedure waarin is beschreven wanneer en hoe procedures en instructies 

moeten worden opgesteld, hoe dit wordt vastgelegd, gecommuniceerd en actueel gehouden. 
- Fireworks beschikt niet over een overzicht van de (veiligheidskritische) installatiedelen waarop onderhoud en 

inspecties dienen te worden uitgevoerd zodat niet duidelijk is of dit in ieder geval op alle veiligheidskritische 
installatiedelen plaatsvind. 

 
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+. 

 


