
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Domeinen Roerende Zaken 
Ulicoten, Haldijk 2 te Ulicoten 
 
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 15 december 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Domeinen Roerende Zaken Ulicoten (verder te noemen Domeinen). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 6 januari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Domeinen? 
Domeinen Roerende Zaken Ulicoten is een bedrijf voor de opslag en het onderzoeken van in beslag genomen 
vuurwerk. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Domeinen de volgende onderdelen: 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen Brzo-
inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering 
van de inspectie als volgt aangepast: 

− Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door het bedrijf toegezonden documentatie. 

− De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen. 

− De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen. 

− De inspectie en de rapportage zijn voornamelijk gericht op de criteria “gedocumenteerd” en “geschikt”. 

− De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaats gevonden. 
  
De inspecteurs controleerden bij Domeinen de volgende onderdelen: 

− De opvolging van actiepunten uit de Brzo-inspectie van 2019 

− De maatregelen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 

− De organisatie en het personeel 

− De wijze waarop het bedrijf zware ongevallen onderzoekt 

− De interne audits en directiebeoordeling 
 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

− De opvolging van de actiepunten uit de Brzo inspecties van 2019. 

− De maatregelen die het bedrijf in maart 2020 heeft genomen ten aanzien van de veiligheid in relatie tot de 
COVID-19 pandemie. 

− De inzichtelijkheid van de organisatie. 

− Het personeelsbeleid met opleidingen/trainingen in algemene zin. 

− De wijze waarop de communicatie plaatsvindt met eigen (tijdelijke) medewerkers, leden van het 
vuurwerkonderzoeksteam van de politie en derden. 

− De wijze waarop taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de medewerkers en derden zijn 
vastgelegd. 



− De bekendheid met het personeelsbeleid en de opleidingen/trainingen/instructies van (tijdelijke) medewerkers, 
leden van het vuurwerkonderzoeksteam van de politie en derden. 

− De wijze waarmee met indicatoren wordt gemeten of met het gevoerde personeelsbeleid, 
opleidingen/trainingen en communicatie de gewenste doelen worden bereikt. 

− Het melden van incidenten. 

− De wijze waarop trendanalyse van, en communicatie over incidenten plaatsvindt. 

− De aanwezige prestatie indicatoren incidenten en de wijze waarop registratie hiervan plaatsvindt. 

− Het uitvoeren van interne audits. 

− De jaarlijkse directiebeoordeling van het VBS en PBZO. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

− De procedure met de instructies die tijdelijke medewerkers ontvangen voor ontvangst en afvoer van vuurwerk 
stemmen niet overeen met de praktijk. 

− De eenduidigheid waarmee is vastgelegd aan welke eisen derden moeten voldoen die werkzaamheden 
uitvoeren. 

− De ongevallen procedure. 

− De koppeling tussen het veiligheidsbeheerssysteeem en de ongevallenprocedure. 

− De wijze waarop de verantwoordelijkheid voor het doen van meldingen is beschreven in diverse documenten. 

− De duidelijkheid over te gebruiken formulieren bij meldingen. 

− De uitvoering van incident onderzoeken. 

− De verbinding tussen het SOS en IOV formulier en de ongevallen procedure. 

− De koppeling tussen het veiligheidsbeheerssysteeem en de procedure incidentenonderzoek. 

− De wijze waarop trendanalyse van incidenten plaatsvindt. 

− De verwijzing naar incidenten onderzoek in het PBZO. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


