Samenvatting van het Brzo-inspectierapport
Action Service & Distributie B.V. te Perenmarkt 15, Zwaagdijk-Oost
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 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 3 mei, 5 en 6 juli 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio
het bedrijf Action Service & Distributie B.V. (verder te noemen Action). De resultaten zijn in kaart gebracht en
op 6 juli 2016 bekend gemaakt aan Action.
Wat voor een bedrijf is Action?
Action heeft in Zwaagdijk-Oost haar hoofdkantoor en één van haar distributiecentra gevestigd. De
activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit opslag en distributie van artikelen voor de consumentenmarkt.
Daaronder zitten ook artikelen die vallen onder regelgeving voor gevaarlijke stoffen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Action de volgende onderdelen:
1. Wat Action met de inspectiebevindingen van de Brzo-inspectie uit 2015 heeft gedaan.
2. Het schoon en netjes zijn van het bedrijfsterrein en het distributiecentrum.
3. Hoe het team dat zich bezig houdt met de opslag en logistiek van gevaarlijke stoffen is opgeleid.
4. Hoe het kennisniveau voor stellinginspecties is geborgd
5. Hoe het team interne beveiliging wordt geïnformeerd en is opgeleid om toezicht te houden op de
opslagen met gevaarlijke stoffen.
6. Hoe wordt omgegaan met correctieve (herstellende) maatregelen.
7. De uitvoering van inspectie- en onderhoud.
8. De betrouwbaarheid van veiligheidsmaatregelen om ongewenste gebeurtenissen te voorkomen.
9. Hoe wordt omgegaan met (bijna) incidenten.
Resultaten
Wat was op orde?
1. Action heeft de inspectiebevindingen van de Brzo-inspectie uit 2015 voldoende opgepakt.
2. Tijdens de onaangekondigde inspectie is gebleken dat het bedrijfsterrein en het distributiecentrum
schoon en netjes was.
5. Het team interne beveiliging is opgeleid om toezicht te houden op de opslagen met gevaarlijke stoffen
buiten kantooruren.
7. De uitvoering van inspectie- en onderhoud is voldoende geborgd.
9. Het incidentenbeheer is voldoende geborgd.

Wat waren de verbeterpunten?
3. en 4. Het team dat zich bezig houdt met de op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-team) kan beter
worden opgeleid. Bij Action vinden stellingsinspecties plaats door meerdere opgeleide
functionarissen. Alleen het PGS-team houdt zich bezig met de stellingsinspectie bij de opslag van
gevaarlijke stoffen. Dit team heeft de opleidingen voor stellingsinspecties niet gevolgd.
5.
De communicatie over veiligheidsgerelateerde veranderingen aan het PGS-team en het team
Interne beveiliging kan worden verbeterd.
6.
De aanwezigheid van voldoende absorptiekorrels, bedoeld voor het beheersen van lekkages, kan
worden verbeterd.
7.
De onderbouwing van de inspectie- en onderhoudsfrequentie kan beter worden vastgelegd.
8.
De actualiteit, realiteit en effectiviteit van sommige veiligheidsmaatregelen van Action, om
ongewenste gebeurtenissen te voorkomen, moet worden verbeterd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van Action dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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