Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij 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 7 en 8 juni 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, 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 8 juni 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Action?
Action heeft in Zwaagdijk-Oost zijn 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.
Hoe is de inspectie uitgevoerd?
De inspectie bij Action heeft, als gevolg van de Corona en met toestemming van het bedrijf, als volgt
plaatsgevonden:
De rondgang door het bedrijf is door alle inspecteur op de eerste inspectie dag uitgevoerd (halve dag);
De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videogesprekken;
De inspectie en de rapportage zijn gericht op de grondslagen “gedocumenteerd” en “geschikt” en waar
mogelijk “geïmplementeerd”;
De terugkoppeling heeft via een videogroepsgesprek plaatsgevonden.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Action de volgende onderdelen:
- de opvolging van de bevindingen van de inspectie 2020
- visuele inspectie met controle op COVID-19 maatregelen en good house keeping
- De controle op de exploitatie, met name:
. de wijze waarop inspectie en onderhoud is georganiseerd en wordt uitgevoerd
. de uitgifte en controle op werkzaamheden ten aanzien van uitgegeven werkvergunningen
- De wijze waarop wordt omgegaan met wijzigingen.
Resultaten
Wat was op orde?
Action heeft een goed beeld van de openstaande actiepunten van de laatste Brzo-inspectie.
De procedure onderhoud en inspectie is in overeenstemming met het Pbzo.
Action heeft het bepalen van onderhoudstermijnen procedureel geborgd.
Uit verificatie van inspectie en onderhoud van de brandmeldinstallatie is gebleken dat deze op tijd is
ingepland en uitgevoerd.
Stellingen worden periodiek intern en extern geïnspecteerd en worden planmatig hersteld.

De uit de laatste audit van VBS element iii aangegeven verbeterpunten zijn opgevolgd en afgerond.
De procedures voor werkvergunningen borgen een redelijk volledige procesbeschrijving.
Action beoordeelt met het meldingsformulier wijzigingen op een redelijke wijze de aanwezige
risico's.
Wat waren de verbeterpunten?
Een duidelijke planning voor afronding van de actiepunten van de laatste Brzo-inspectie ontbreekt.
Documenten van inspecties en onderhoud dienen eenduidig te worden bewaard.
Action dient criteria vast te stellen wanneer apparatuur als veiligheidskritisch moet worden
beschouwd.
Het delen van informatie ten aanzien van inspectie en onderhoud dient duidelijker in de procedure
voor inspectie en onderhoud te worden opgenomen.
Het eventueel uitstellen van onderhoud dient duidelijk procedureel te worden vastgelegd.
De wijze waarop inspectie plaats vindt bij de hogere stellingdelen dient in de instructie voor inspectie
van stellingen door het eigen personeel te worden aangegeven.
Action dient duidelijke KPI’s voor VBS element iii vast te stellen.
Action dient beter te borgen dat alle vereiste maatregelen bekend en getroffen zijn voor een veilige
uitvoering van de werkzaamheden.
Action dient voor alle situaties te borgen dat de opsteller van een werkvergunning beschikt over de
juiste competenties.
Action kan zich nog verbeteren door de stappen in het meldingsformulier voor wijzigingen
zorgvuldiger te doorlopen.
Action dient de gereed melding van acties zichtbaar te maken vóórdat de MOC voor akkoord wordt
ondertekend en tot uitvoering van de wijziging mag worden overgegaan.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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