Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Domeinen Roerende
Zaken, Haldijk 2, Ulicoten
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 Brzoinspectie.
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 20 en 21 december 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag
Wabo Omgevingsdienst Midden-en Wet-Brabant, de waterkwaliteitsbeheerder Waterschap Brabantse
Delta en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant het bedrijf Domeinen Roerende Zaken (verder
te noemen DRZ). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 januari 2022 bekend gemaakt aan het
bedrijf.
Wat voor een bedrijf is DRZ?
DRZ is een bedrijf voor de opslag en het onderzoeken van in beslag genomen (illegaal) vuurwerk.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij DRZ de volgende onderdelen:
• Opvolging actiepunten inspectie 2020
• Preventiebeleid zware ongevallen (Pbzo-document)
• VBS element iii (veilige uitvoering van de werkzaamheden)
• VBS element v (informatievoorziening / stand der techniek)
• Milieurisicoanalyse (MRA)
Resultaten
Wat was op orde?
− Opvolging actiepunten Brzo-inspectie 2020
o De actiepunten zijn allemaal afgerond.
− Pbzo-document
o Er is een actueel Pbzo-document en medewerkers worden op een passende wijze over het
Pbzo geïnformeerd.
− VBS element iii: Veilige uitvoering van de werkzaamheden
o Er is beschreven wanneer een werkvergunning is vereist, welke inhoud deze heeft en hoe en
door wie de risico's van de werkzaamheden worden bepaald.
− VBS element v: Informatievoorziening / stand der techniek
o De beschikbare gegevens van aanwezige gevaarlijke stoffen op het moment van de inspectie
zijn volledig en in de verschillende systemen zijn de gegevens in overeenstemming met elkaar.
o De personal computer (pc) bij brandweerpost Baarle-Nassau is als veiligheidskritisch
beoordeeld. Bij storingen aan de pc is de opvolging geborgd.
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− MRA
o De risico’s van onvoorziene lozingen voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap
en het oppervlaktewater zijn juist beoordeeld en voldoende beschreven in het
Veiligheidsrapport (VR).
Het opstellen van een MRA is niet noodzakelijk.
Wat waren de verbeterpunten?
− Pbzo-document
o Niet alle onderwerpen zoals voorgeschreven in het Brzo 2015 en de Rrzo zijn op een
voldoende wijze beschreven.
− VBS iii: Veilige uitvoering van de werkzaamheden
o De werkvergunning dient te worden aangepast door een vermelding van de locatie van de uit te
voeren werkzaamheden.
o De uitvoering van de werkzaamheden op basis van verleende werkvergunningen dient vaker
dan steekproefsgewijs te worden gecontroleerd.
o Het opstellen van een Taak Risico Analyse (TRA) bij hoog of zeer hoog risico in het kader van
een werkvergunning wordt niet altijd gedaan.
− VBS element v: Informatievoorziening / stand der techniek
o Er is geen specifieke procedure/werkinstructie voor het actualiseren van de gegevens van de
stoffenlijst.
o De gegevens over gevaarlijke stoffen in het systeem Easi kunnen, als gevolg van handmatig
bijwerken, niet volledig en actueel zijn.
o De personal computer (pc) bij brandweerpost Baarle-Nassau is als veiligheidskritisch
beoordeeld.
o Het periodiek testen van de verbinding tussen de pc en DRZ wordt niet structureel uitgevoerd
en is niet vastgelegd.
o Het preventief onderhoud wordt jaarlijks door een externe firma uitgevoerd, echter wordt niet in
voldoende mate aantoonbaar vastgelegd in het onderhoudsverslag.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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