Samenvatting Brzo-inspectierapport Action Service & Distributie
B.V.
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 Action 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 25 en 26 juni 2015 controleerde een inspectieteam Action Service & Distributie B.V. te ZwaagdijkOost (Hierna: Action).De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het
gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten Action de zaken op orde
heeft en wat er nog aan schort. Op 26 juni 2015 lieten de inspecteurs Action weten wat hun
bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het
eindoordeel van het inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is Action in Zwaagdijk-Oost?
Action heeft in Zwaagdijk-Oost haar hoofdkantoor en distributiecentrum. De activiteiten bestaan onder
andere uit het op- en overslaan van diversen artikelen, waaronder artikelen die vallen onder de
regelgeving voor gevaarlijke stoffen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Action de volgende onderwerpen:
• Wat Action met de inspectiebevindingen van de Brzo-inspectie uit 2014 heeft gedaan.
• De door Action ingeschatte kans dat een medewerker van Action komt te overlijden door een
ongeval.
• Het schoon en netjes houden van het bedrijfsterrein en het distributiecentrum.
• Hoe Action ervoor zorgt dat de vergunde hoeveelheden van de volgende stoffen niet wordt
overschreden:
- stikstof, chloor, fluor, broom, zwavel
- hoeveelheden gassen, brandbare vloeistoffen, brandbare vaste stoffen, bijtende stoffen en,
milieugevaarlijke stoffen
- siliconen houdende spuitbussen.
• Hoe Action ervoor zorgt dat:
- de hoeveelheid artikelen in de digitale systemen overeenkomt met de werkelijk
opslaghoeveelheden.
- de artikelen op de meest veilige plaats in het distributiecentrum worden opgeslagen.
- de verpakkingen en etiketten van de artikelen in goede staat en juist zijn.

-

gevaarlijke stoffen die met elkaar kunnen reageren gescheiden worden opgeslagen.
de artikelen met gevaarlijke stoffen na binnenkomst zo snel mogelijk in de speciaal beveiligde
opslagplaatsen worden geplaatst.

• Hoe Action toeziet op het vrijhouden van nooddeuren
• Welke acties Action in 2015 gaat uitvoeren om de risico's op zware ongevallen verder te verkleinen.
• Hoe de voortgang van deze verbeteracties loopt.
• Hoe Action is voorbereid op noodsituaties. Met extra aandacht voor de procedure, de scenario's in
het noodplan en de samenstelling, opleiding, geoefendheid en uitrusting van de BHV-organisatie.
• Hoe bij Action de bluswatercapaciteit, de bluswater- en productopvang voor de opslag van
gevaarlijke stoffen is uitgevoerd. Met aandacht voor de afvoer van, met product verontreinigd,
bluswater, alsmede het onderhoud en inspecties aan de brandbeveiligingsinstallaties.

Resultaten
Algemeen beeld
Bij Action zijn veel verbeteracties uitgevoerd en gaande. Voorbeelden zijn het actualiseren van de
veiligheidsstudies, het professionaliseren van het auditteam en het uitvoeren van een interne
veiligheidsbewustzijn campagne. De acties hebben een positieve bijdrage op de veiligheid op korte
en lange termijn.
Wat is op orde?
• De meeste actiepunten uit de Brzo-inspectie van juni 2014 zijn voldoende afgehandeld. De
uitvoering van de overige actiepunten wordt door Action bewaakt, zodat kan worden voorkomen dat
deze actiepunten niet worden uitgevoerd.
• Het onderzochte bedrijfsterrein en distributiecentrum zijn? schoon en netjes.
• Het niet overschrijden van de maximale vergunde hoeveelheden stikstof, chloor en zwavel wordt
bewaakt.
• Het niet overschrijden van de maximale vergunde hoeveelheden gassen, brandbare vloeistoffen,
brandbare vaste stoffen, bijtende stoffen en milieugevaarlijke stoffen wordt voldoende bewaakt.
• Er wordt voldoende zorg gedragen dat de hoeveelheid artikelen in het digitale voorraadsysteem
overeenkomt met de werkelijk voorraad.
• Er wordt voldoende zorg gedragen dat de artikelen op de meest veilige plek in het
distributiecentrum worden opgeslagen.
• Er is vastgelegd hoe de controle op de goede staat van verpakkingen en juiste etiketten bij
binnenkomst in het distributiecentrum wordt uitgevoerd.
• Action controleert dagelijks tijdens inspectierondes of de nooddeuren van de beveiligde
opslagplaatsen voor artikelen met gevaarlijke stoffen worden vrijgehouden.
• Er is vastgelegd binnen welke tijd artikelen met gevaarlijke stoffen na binnenkomst moeten zijn
opgeslagen in de speciale opslagvoorziening. Tijdens de Brzo-inspectie waren er geen overslagactiviteiten. Er is hierdoor niet gecontroleerd of deze overslagtijd wordt nageleefd.
• Er zijn voor 2015 voldoende acties vastgelegd om de risico's op zware ongevallen verder te
verkleinen.
• De noodorganisatie van Action is goed opgebouwd en uitgerust.
• De bluswatercapaciteit en bluswater- en productopvang zijn toereikend. Installaties worden
onderhouden en geïnspecteerd.
Verbeterpunten (geen overtreding)
• De door Action ingeschatte kans dat een medewerker komt te overlijden door een ongeval is te
groot. Deze moet worden herzien.
• De praktische wijze waarop Action ervoor zorgt dat de vergunde hoeveelheden stikstof, chloor en
zwavel niet worden overschreden komt niet overeen met de beschreven werkwijze in haar
procedure. Er moet worden beoordeeld wat de juiste werkwijze is en deze moet worden vastgelegd
en uitgevoerd.
• De bewaking van de vergunde hoeveelheden gassen, brandbare vloeistoffen, brandbare vaste

stoffen, bijtende stoffen en milieugevaarlijke stoffen kan beter worden beschreven en uit de hierbij
te gebruiken documenten moet blijken dat deze documenten de geldige documenten zijn door ze te
voorzien van een datum en uniek kenmerk.
• Action moet vastleggen hoe de controle op de goede staat van verpakkingen en juistheid van
etiketten plaatsvindt na opslag van de artikelen in de beveiligde opslagplaatsen.
• Action moet vastleggen hoe de controle op het gescheiden houden van artikelen met gevaarlijke
stoffen plaatsvindt.
• De voortgang van de realisatie van de veiligheidsdoelstellingen voor 2015 om risico's op zware
ongevallen te verkleinen wordt onvoldoende bewaakt. Action had deze afwijking al voorzien en start
in augustus met de voortgangsbewaking.
• Action moet aanpassingen van scenario's borgen in de noodprocedure en het noodplan.
• Action moet haar meerjarenplanning voor BHV-oefeningen afstemmen op de voorkomende
scenario's in haar noodplan.
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:
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in deze categorie. De overtredingen betroffen:
1. Action zorgt er niet voor dat de hoeveelheden fluor en broom voldoende worden bewaakt.
Action heeft aangegeven dat dit in overleg met de voormalige Milieudienst West-Friesland
overheid niet meer hoeft. Action kan deze toestemming niet aantonen. Action moet deze
bewaking conform het gestelde in haar omgevingsvergunning gaan uitvoeren.
1. Action zorgt er niet voor dat de hoeveelheden silicone houdende spuitbussen voldoende
worden bewaakt. Action moet de bewaking van deze grenswaarde uit haar
omgevingsvergunning gaan uitvoeren. Action heeft na de Brzo-inspectie aangegeven dat zij
onmiddellijk maatregelen heeft getroffen om de overtreding ongedaan te maken. Deze
maatregelen zullen worden beoordeeld tijdens het handhavingstraject.

Eindoordeel
Bij Action Service & Distributie B.V. zijn twee overtredingen aangetroffen.
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een of meer overtredingen geconstateerd. Action
moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook
verbeterpunten constateerden, verwachten ze van Action 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 Action maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft Action in overtreding, dan
nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.

