
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CZL Tilburg B.V. Boterberg 30 te 
Tilburg 
 
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 administratieve corona maatregelen, 20-11 (onaangekondigd), 1-12 en 15-12 (periodiek) controleerden 
inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf CZL Tilburg B.V. 
(verder te noemen CZL). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 januari 2021 bekend gemaakt aan het 
bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is CZL? 
CZL Tilburg B.V. en Custom Special Tools B.V. houden zich bezig met het uitvoeren van metaal 
oppervlaktebehandelingen en mechanische bewerking van technologisch hoogwaardige producten. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij CZL de volgende onderdelen: 
- In maart 2020 heeft het inspectieteam geïnventariseerd welke maatregelen zijn genomen om tijdens de 

Coronacrisis de bedrijfsvoering op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen blijven uitvoeren. CZL geeft 
hierop aan dat voldoende maatregelen zijn getroffen om tijdens de uitbraak van het Coronavirus de veilige 
uitvoering van de werkzaamheden te borgen, waarbij zij zich houden aan de richtlijnen van het RIVM. Deze 
maatregelen zijn naar de huidige inzichten, mits juist geïmplementeerd voldoende. 

 
Tijdens de aangekondigde inspectie op 1-12-2020 en 15-12-2020: 
- De opvolging van acties uit de inspecties over 2019; 
- Hoe wordt omgegaan met "De organisatie en het personeel"; 
- Hoe wordt omgegaan met "De controle op de exploitatie" onderdeel werkvergunningen; 
- Hoe wordt omgegaan met "Controle en analyse". 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
In maart 2020 heeft het inspectieteam geïnventariseerd welke maatregelen zijn genomen om tijdens de 
Coronacrisis de bedrijfsvoering op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen blijven uitvoeren. 
CZL geeft aan dat voldoende maatregelen zijn getroffen om tijdens de uitbraak van het Coronavirus de veilige 
uitvoering van de werkzaamheden te borgen, waarbij zij zich houden aan de richtlijnen van het RIVM. Deze 
maatregelen zijn naar de huidige inzichten, mits juist geïmplementeerd voldoende.  
 
Er is een hercontrole uitgevoerd op overtredingen "PBZO" en "afstroomrisico's" uit 2019, CZL heeft voldoende 
actie ondernomen en deze overtredingen ongedaan gemaakt. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
Werkvergunningen: 
-De geschiktheid van het werkvergunningensysteem verbeteren door de wekvergunningsprocedure en 
werkvergunningsformulier volledig op elkaar af te stemmen; 



-De duidelijkheid van de werkvergunningsprocedure en formulier verbeteren door een eenduidig gebruik van 
termen; 
-Datgene wat in de werkvergunningsprocedure is vastgelegd verbeteren door het volledig te borgen in het 
werkvergunningsformulier. 
 
VBS i: 
- Beschrijving van de organisatiestructuur en posities van functies dient verbeterd te worden; 
- Voor de organisatorische wijziging van een nieuwe functie moet een MOC worden opgestart; 
- Voor een periodieke uitspraak over de werking van de organisatie en het personeel dienen meer resultaten 
gebruikt te worden. 
 
VBS vii: 
- Procedures worden niet volgens beleid gereviseerd. Hiermee is actualiteit niet geborgd. 
 
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: 
Werkvergunningen (als onderdeel van De controle op de exploitatie): 
In de werkvergunningsprocedure wordt een verschil gemaakt tussen "hoog" en "laag" als risico-categorie, zonder 
verdere beoordelingscriteria en daardoor onvoldoende navolgbaar. Alléén bij de risico-categorie "hoog" een 
zogenaamde Taak Risico Analyse (TRA, voor verdergaand onderzoek naar de risico's van die werkzaamheden),  
behoort te worden gemaakt. Met als consequentie dat bij een onterechte inschatting van een risico als "laag", ten 
onrechte geen TRA wordt gemaakt. 
Daarnaast geeft de procedure geen duidelijkheid over de wijze waarop een risico-afweging wordt gemaakt bij het 
uitgeven van een werkvergunning. Hierdoor is de werkvergunningsprocedure matig geschikt om die afweging juist 
te maken. 
Uit een nadere beschouwing van feitelijke werkzaamheden bleek dat de werkvergunningprocedure niet werd 
gevolgd en de onduidelijkheid over een risico-inschatting c.q. TRA. Geconstateerd werd dat 
reparatiewerkzaamheden aan een vloer in eerste instantie zonder noodzakelijke werkvergunning waren 
aangevangen. Daarop gewezen werd ad-hoc een werkvergunning opgesteld.  Deze bleek niet passend ingevuld 
waardoor de juiste input voor een risico-beoordeling c.q. TRA ontbrak. De risico-beoordeling zelf was niet 
navolgbaar. 
 
Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3: 
PDCA: 
Er is onvoldoende invulling gegeven aan de opvolging van actiepunten welke voortkomen uit de inspecties over 
2019. 
 
De organisatie en het personeel: 
CZL heeft de organisatie en het personeel onvoldoende ingeregeld doordat: 
- Op diverse punten de documentatie voor de organisatie en het personeel niet eenduidig en actueel is gemaakt; 
- Wijzigingen voor de uitvoering van personeelsbeleid gedurende langere tijd niet zijn aangepast in het 
personeelshandboek; 
- De wijze waarop bepaald wordt of personeel voldoende is opgeleid en taken en werkzaamheden beheerst 
worden niet voldoende navolgbaar is; 
- Niet is bepaald welke acties ondernomen worden vanuit het opleidingsplan, als onvoldoende wordt gescoord op 
een onderwerp; 
- Niet alle communicatie middelen en de wijze van communicatie op juiste wijze is beschreven en ingeregeld; 
- Met gebruikte prestatie indicatoren voor het VBS element het functioneren niet voldoende bepaald kan worden. 
 
Controle en analyse: 
- CZL heeft een procedure met onderliggende documenten voor het uitvoeren van audits, echter zijn deze niet 
actueel, compleet en doeltreffend voor het uitvoeren van een auditproces op het Veiligheidsmanagementsysteem 
(VMS).  
- Audits worden niet volgens procedure en planning uitgevoerd.  
- CZL heeft een procedure voor de uitvoering van de directiebeoordeling, echter is de procedure niet actueel, 
incompleet en ongeschikt voor de uitvoering van de directiebeoordeling.  



- Door de directie wordt geen uitspraak gedaan over het gevoerde beleid en het veiligheidsbeheerssysteem op 
element niveau. 
 
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+. 

 


