
 
 
 

 
 
 
 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij HG International B.V. te 
Damsluisweg 70, Almere 
 
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 11, 24 en 25 oktober 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en 
de veiligheidsregio het bedrijf HG International B.V. (verder te noemen HG). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 25 oktober 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is HG? 
HG is een producent van schoonmaak- en onderhoudsmiddelen voornamelijk voor consumenten. De 
hoeveelheid opslagen gevaarlijke stoffen, benodigd voor het produceren van deze producten, maakt dat HG 
onder het Brzo valt. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij HG de volgende onderdelen: 
1) De opvolging van de actiepunten uit de Brzo-inspectie van 2016. 
2) Risico’s van veroudering van installaties, ICT-middelen en verloop kennis vertrekkend personeel. 
3) Het opleidingsbeleidsplan, de uitvoering hiervan en de relatie tussen de risico’s genoemd in het Pbzo-
document en de opleidingen zoals vermeld in de functiebeschrijving. 
4) De procedures, instructies, werkvergunningen en formulieren voor het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden.  
5) De distributie en actualisatie van het noodplan, de voorbereiding van ontruiming, informatievoorziening 
voor de brandweer, en beschikbaarheid van bedrijfshulpverlening buiten kantooruren.  
6) Inventarisatie, beoordeling, documentatie en beheersmaatregelen van de risico’s van explosiegevaar. 
7) De wijze zoals HG toezicht houdt op haar eigen veiligheidsprestaties. 
8) Of de werking van het veiligheidsbeheerssysteem wordt gecontroleerd, of de resultaten van deze controle 
worden geanalyseerd, en of er verbetermaatregelen worden opgesteld ter verbetering van de werking van 
het veiligheidsbeheerssysteem.  
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Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Ad 1) De afhandeling van de meeste actiepunten uit de Brzo-inspectie van 2016. 
Ad 2) HG heeft aangetoond dat de pompen van de sprinklerinstallatie conform het contract worden 
geïnspecteerd. 
ad 3) HG heeft een opleidingsbeleidsplan waarin de noodzakelijke opleidingen met betrekking tot veiligheid 
zijn geregeld. De safety/kam coördinator en het hoofd BHV beschikken over de juiste opleidingen. 
ad 5) HG heeft een eventuele ontruiming van het bedrijf goed voorbereid. 
 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
Ad 2) HG moet het beleid ten aanzien van veroudering van installaties, ICT-middelen en verloop kennis 
vertrekkend personeel opnemen in haar PBZO-document. Tevens moet HG aantoonbaar gebruik maken van 
de beste praktijken op het gebied van veroudering. Voorts moet HG de corrosiesnelheden van de 
verschillende materiaalsoorten onder invloed van het toegepaste medium en temperatuur onderzoeken en 
voor de leidingdelen de wanddikte en afkeurcriteria vaststellen. Er moet een plan van inspectie- en 
onderhoud voor het sprinklerleidingwerk en het overige installatieleidingwerk gemaakt worden. De bewaking 
van de tijdige uitvoering van inspecties en follow-up van maatregelen en tegenmaatregelen moet worden 
verbeterd.  
Ad 3) HG moet de relatie tussen de risico's, welke genoemd zijn in het Pbzo en de opleidingen, zoals 
genoemd in de functieomschrijving vastleggen. HG moet er voor zorgen dat trainingen op tijd worden 
gevolgd en dat deze opleidingen worden geregistreerd. Op de presentielijsten van de toolboxmeeting moet 
het onderwerp worden ingevuld. 
Ad 4) Aangetoond moet worden dat het stapelen van  twee gevulde IBC-containers, welke direct contact 
maken met elkaar, toelaatbaar is. De bewaking van de tijdige uitvoering van inspecties en onderhoud moet 
verbeterd worden. Er moet een instructie komen voor het stapelen van IBC's. 
Ad 5) Er moet gezorgd worden voor een juiste verspreiding van het bedrijfsnoodplan. In overleg met de 
brandweer moet worden vastgesteld en vastgelegd welke documenten bij de brandweeringang moeten 
worden neergelegd. Voor alle voorzienbare situaties moet het minimaal aantal aanwezige BHV-ers worden 
vastgelegd. 
Ad 7) Door een doelstelling te verbinden aan de jaarlijks te volgen opleidingen kan op de voortgang van de 
te volgen opleidingen gestuurd worden. De risico-inschatting van de procedure Melden en afhandelen van 
(bijna) ongevallen moet worden herzien. De onderzoeksmethode voor incidenten en (bijna) ongevallen moet 
worden gebruikt. In de procedure voor het melden en afhandelen van (bijna) ongevallen en incidenten moet 
worden opgenomen op welke wijze de resultaten en te nemen acties binnen het bedrijf bekend worden 
gemaakt.  
Ad 8) Vastgelegd moet worden aan welke eisen de auditoren van het VBS moeten voldoen. 
 
 
 
 
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 2 overtredingen in categorie 2: 
Ad 4) HG heeft onvoldoende geschikte procedures en instructies voor de veilige werking van installaties, 
processen en apparatuur met betrekking tot onderhoud; rekening houdend met betreffende beste praktijken 
met het oog op vermindering van het risico van systeemfalen. HG past haar eigen procedure voor 
werkvergunning en haar werkinstructie Lockout/Tagout niet volledig toe. 
Ad4) HG past haar procedure voor het veilig maken van installaties voorafgaand aan onderhoud niet volledig 
toe en HG haar procedures en instructies borgen onvoldoende de veiligheid tijdens onderhoud. 
Ad 6) HG heeft geen doeltreffende maatregelen genomen om het ontstaan van een explosieve sfeer op de 
arbeidsplaats te voorkomen.  
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Het inspectieteam constateerde 8 overtredingen in categorie 3: 
Ad 2) HG heeft de gevaren van zware ongevallen ten gevolge van veroudering onvoldoende geïdentificeerd 
en beoordeeld. 
Ad 2) Het beleid ten aanzien van het beheer en controle van de risico's van veroudering is niet vastgelegd in 
het Preventiebeleid zware ongevallen. 
Ad 2) Het totaal van de (geïsoleerde) installatieleidingen (product en waterleiding) is niet geïdentificeerd en 
geregistreerd in de administratie. Door het ontbreken van een registratie voor unieke leidingdelen is het 
beheer en de controle van de risico's op de verouderende leidingdelen niet mogelijk. 
Ad 6) De identificatie en beoordeling van zware ongevallen ten gevolge van explosiegevaar is niet 
systematisch en volledig uitgevoerd.  
Ad 7) HG heeft verzuimd onderzoek te doen naar de oorzaak van diverse incidenten en er zijn geen 
passende preventieve maatregelen opgesteld en geïmplementeerd om herhaling te voorkomen.  
HG heeft, ten behoeve van het toezicht op de veiligheidsprestaties, geen geschikte doelstellingen in haar 
Pbzo en VBS opgenomen. Tevens heeft HG geen geschikte procedures voor de permanente beoordeling, 
van de inachtneming van de doelstellingen, die door HG zijn bepaald als onderdeel van het Pbzo en van het 
VBS. 
Ad 8) De uit de controle en analyse van het VBS aangegeven noodzakelijke wijzigingen van het beleid zijn 
niet overwogen en niet opgenomen in een plan van aanpak. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs acht 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+. 
 
 
  


