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Samenvatting Brzo-inspectierapport HG International B.V. (Almere) 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het 
toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te 
controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van 
deze Brzo-inspectie. 
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie 
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken 
hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie. 
 
Inleiding 
 
Op 14 en 15 oktober 2015 en 12 november 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf HG International 
B.V. (verder HG genoemd) te Almere. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen 
op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde 
heeft en wat er nog aan schort. Op 15 oktober 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun 
bevindingen waren. Naar aanleiding van de bevindingen was nog een extra inspectie-dag noodzakelijk op 12 
november 2015. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het 
eindoordeel van het inspectieteam. 
 
Wat voor 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 onderwerpen (steekproefsgewijs): 
- Kent HG de gevaren van haar processen? 
- Heeft HG maatregelen genomen om de risico's te beperken? 
- Zijn de maatregelen onderhouden? 
Deze onderwerpen zijn in de praktijk bekeken bij een mengketel, het rioolsysteem, het bluswater en de 
opslagen met gevaarlijke stoffen. Er is niet gecontroleerd of de procedures juist zijn opgesteld. 
- Thema-inspectie brandweer met betrekking tot de opvangcapaciteit van (verontreinigd) bluswater. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De technische dienst heeft het onderhoud aan de geïnspecteerde installaties uitgevoerd. De registratie van 
  het uitgevoerde onderhoud/inspecties is overzichtelijk. 
- De medewerkers zijn ervan bewust te werken met gevaarlijke stoffen en zijn op de hoogte van de  
  benodigde veiligheidsmaatregelen. 
- HG heeft schriftelijk de gevaren van haar processen vastgelegd in een veiligheidsstudie. 
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Verbeterpunten (geen overtredingen) 
- De uitgangspunten en motivering van de veiligheidsstudies zijn niet vastgelegd. Medewerkers kunnen dit 
  wel vertellen. 
- HG kan de orde en netheid op het terrein verbeteren. Enkele voorbeelden; geadviseerd wordt de goten in 
  de productiehal, wanneer er vloeistof instaat, zo spoedig mogelijk te legen en toegangs- en vluchtwegen  
  moeten geheel vrij worden gehouden, deze waren gedeeltelijk geblokkeerd. 
- De wijze waarop het recept (waarop staat aangegeven hoe het product moet worden bereid) is afgedrukt is  
  slecht leesbaar, namelijk zwarte letters op een rode ondergrond.  
- Actiepunten voortkomend uit inspecties en onderhoud moeten tijdig en juist worden afgehandeld. 
- Omdat niet in elk magazijn voldoende (bluswater/product)opvang aanwezig is heeft HG overlooproutes 
  tussen verschillende magazijnen. HG moet inzichtelijk maken hoe de onderlinge verbanden zijn tussen  
  deze verschillende magazijnen met betrekking tot de bluswateropvang. 
- HG moet de afwezigheid van een certificaat van de brandbestrijdingsinstallatie onderbouwen. 
- HG moet afwijkingen op de uitgangspunten voor de brandbestrijdingsinstallatie duidelijker verwoorden. HG 
  moet nagaan of zij voldoet aan de laatste inzichten (stand van de wetenschap). 
 
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. 
 
De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld: 
 
Overtreding in categorie 3 
Het inspectieteam constateerde één overtreding in deze categorie. De etikettering op verschillende 
verpakkingen, mengtanks en opslagtanks zijn niet overal aanwezig of voldoen niet aan wet- en regelgeving. 
 
Eindoordeel 
 
Bij HG International B.V. is één overtreding en verbeterpunten aangetroffen.  
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze 
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten 
constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de 
inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen. 
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. 
Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen 
inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen. 
 


