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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 9 en 18 juni 2020 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 30 juni 2020 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 interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videogesprekken;
•
De rondgang door het bedrijf is door één inspecteur, die het bedrijf nog niet kende, uitgevoerd;
•
De inspectie en de rapportage zijn gericht op de grondslagen “gedocumenteerd” en “geschikt”;
•
De terugkoppeling heeft via een videogroepsgesprek plaatsgevonden.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Action de volgende onderdelen:
•
Orde en netheid binnen de inrichting;
•
De opvolging van de bevindingen van de inspectie van 2019;
•
De procedures en werkinstructies voor personeel en organisatie;
•
Het preventiebeleid ten aanzien van de identificatie en beoordeling van gevaren van zware
ongevallen;
•
De procedures en werkinstructies voor de identificatie en beoordeling van gevaren van zware
ongevallen;
•
De procedures en werkinstructies voor de interne aanvraag, beoordeling en evaluatie van wijzigingen
en de beoordeling van maatregelen om de daaraan verbonden risico's te beheersen.
Resultaten
Wat was op orde?
•
Het terrein, loodsen en ander werkterrein is ordelijk en verzorgd;
•
Action heeft de overtredingen op het gebied van explosieveiligheid, die tijdens de Brzo-inspectie 2019
werd geconstateerd, opgeheven;
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•
•
•
•
•

De uitgangspunten ten aanzien van de identificatie en beoordeling van gevaren van zware ongevallen
zijn opgenomen in het preventiebeleid;
Action heeft de procedure met betrekking tot veiligheid-kritische functies tijdens de inspectie
aangepast voor een aantal ontbrekende functies;
Opleidingen en het actueel houden daarvan, voor veiligheid-kritische functies, is in voldoende mate
geborgd;
Action heeft procedures en werkinstructies opgesteld voor de identificatie en beoordeling van gevaren
van zware ongevallen;
Bij het proces voor aanvraag, beoordeling en evaluatie van wijzigingen worden de maatregelen om
risico's te beperken meegenomen.

Wat waren de verbeterpunten?
•
Het Preventiebeleid Zware Ongevallen (Pbzo) bevat verwijzingen naar wetsartikelen uit het Besluit
risico zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) en de Seveso III richtlijn die niet juist zijn. Het
preventiebeleid dient hierop verbeterd te worden;
•
HR-functionarissen, die gaan over opleiding en training, moeten zichzelf beter borgen in het
opleidingsschema;
•
Van de ondersteunende functies binnen Action moeten de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden worden opgesteld;
•
De reikwijdte van de procedure met betrekking tot de identificatie en beoordeling van gevaren van
zware ongevallen moet breder worden opgesteld zodat ook is geborgd dat activiteiten, waarbij
gevaarlijke stoffen betrokken kunnen zijn, worden beoordeeld;
•
De werkwijze voor het uitvoeren van een veiligheidsstudie moet in overeenstemming worden gebracht
met de van toepassing zijnde procedure en werkinstructie;
•
In de uitgevoerde veiligheidsstudies moet, in overeenstemming met de procedure, vastgelegd worden
welke functionarissen betrokken zijn geweest;
•
Het gebruik van documenten bij de systematische uitvoering van een veiligheidsstudie moet worden
beoordeeld en procedureel worden vastgelegd;
•
Bepaald moet worden hoe de juiste uitvoering van veiligheidsstudies moet worden geëvalueerd in de
directiebeoordeling;
•
De procedure ‘wijziging’ kan verbeterd worden door deze beter in overeenstemming te brengen met
de praktijk. Daarbij moet onder andere rekening gehouden worden met wijzigingen ten gevolge van
incidenten;
•
De vaststelling van de KPI voor het omgaan met wijzigingen en de tussentijdse monitoring van deze
KPI kan duidelijker in de kwartaalrapportage worden vastgelegd.
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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