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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Action Service &
Distributie te Fahrenheitweg 1, Echt
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 22 september 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Action Service & Distributie (verder te noemen Action DC Echt). De
resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 oktober 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Action DC Echt?
Het is een distributiebedrijf voor een grote winkelketen. In het bedrijf is een opslag van gevaarlijke
stoffen aanwezig.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Action DC Echt de volgende onderdelen:
- de opvolging van de actiepunten uit de vorige inspectie;
- de wijze waarop Action DC Echt haar risico's met betrekking tot de opslag en handling van
gevaarlijke stoffen in kaart brengt en hiertoe passende maatregelen treft/heeft getroffen (uitvoeren
van een veiligheidsstudie);
- controleren van enkele maatregelen op juist gebruiken, inspecteren en onderhouden.
Resultaten
Wat was op orde?
- Action volgt actiepunten uit vorige inspecties goed op;
- Action heeft vastgelegd op welke wijze zij gevaren in kaart brengen;
- de beschreven methode waarmee de risico's in kaart worden gebracht is passend voor een bedrijf
als Action DC Echt;
- de veiligheidsstudie wordt zoals beschreven uitgevoerd en wordt tijdig herzien;
- de magazijnstellingen bij Action DC Echt worden goed gecontroleerd en onderhouden. De wijze
waarop dit moet gebeuren is goed vastgelegd.
Wat waren de verbeterpunten?
- de criteria om het risico te bepalen van gevaarlijk werk (en hierdoor te bepalen of (tijdelijk)
aanvullende maatregelen nodig zijn) dienen beter te worden vastgelegd;
- op enkele punten dient hetgeen Action DC Echt heeft gedocumenteerd te worden verbeterd (zoals
verwijzingen naar oudere benamingen in het preventiebeleid) en aangevuld (zoals vastleggen op
welke wijze de veiligheidsstudie gerapporteerd dient te worden);
- de keuzes die gemaakt worden bij de uitvoering van de veiligheidsstudie (zoals bijv. de inschatting
van het risico en de keuze van maatregelen) dienen beter gemotiveerd te worden zodat deze
afwegingen reproduceerbaar zijn.

Aan dit laatste punt hecht het inspectieteam de meeste waarde. Action DC Echt heeft aangegeven dat
zij dit zelf ook reeds erkend hebben. Op zeer korte termijn (uiterlijk 1e kwartaal van 2017) start Action
DC Echt met een volledige review van de veiligheidsstudie. Het inspectieteam gaat er dan ook van uit
dat de bevindingen hierin zeker worden meegenomen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

