
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij EDCO Eindhoven BV, 
Helmondsingel 139 te Deurne 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, 
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 5 februari (onaangekondigd) en 12 en 14 februari 2019 (aangekondigd) controleerden inspecteurs van 
Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf EDCO Eindhoven BV (verder te noemen EDCO). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 maart 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is EDCO? 
EDCO is een import-/exportbedrijf dat over de hele wereld handelt. EDCO richt zich op een groot aantal 
doelgroepen zoals distributiebedrijven, wederverkopers, winkelketens, catalogusverkopers, warenhuizen en 
detailhandel. Op de locatie Deurne is de voorraadopslag gesitueerd. De voorraadopslag heeft een opslagcapaciteit 
voor meer dan 235.000 pallets. Op de opslaglocatie worden tevens gevaarlijke stoffen opgeslagen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij EDCO de volgende onderdelen: 

 PDCA-cyclus: de mate waarin het bedrijf acties voortkomend uit de voortgaande Brzo inspectie heeft 
opgevolgd.  

 Pbzo-beleid: In dit document staat wat het bedrijf doet om zo veilig mogelijk te werken zodat risico's worden 
beheerst. Het PBZO document bevat een door de directie ondertekende beleidsverklaring waarin de 
beginselen en hoofddoelstellingen van het beleid ter voorkoming van zware ongevallen zijn opgenomen. 

 VBS element ii: Tijdens deze inspectie keek het inspectieteam naar het onderdeel ‘Gevaren en risico’s’ van het 
Veiligheidsbeheerssysteem(VBS) van het bedrijf. 

 VBS element iii: Tijdens deze inspectie keek het inspectieteam naar het onderdeel onderhoudssysteem en het 
toezicht op de veilige werking van de installaties. 

 Installatiescenario's: Dit zijn analyses op papier van zaken die mis kunnen gaan. Het doel daarvan is 
vaststellen welke maatregelen nodig zijn om te zorgen dat de kans dat er iets mis gaat zo klein mogelijk is en 
het gevolg ervan, mocht het toch gebeuren, zo klein mogelijk is. 

 ATEX: ATmosphères EXplosibles. Volgens de ATEX-richtlijnen moeten bedrijven maatregelen nemen om gas- 
en stofexplosies te voorkomen en ervoor zorgen dat werknemers geen gevaar lopen. 

 Tijdens de inspectie keek het inspectieteam naar de volgende onderdelen t.a.v. Arbeidsomstandigheden: 
Actualiteit van het plan van aanpak behorende bij de risico- inventarisatie Arbo en de afscherming van 
werkplekken in nabijheid van verbindingswegen. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 Een deel van de acties voortkomend uit de Brzo inspectie 2018 zijn opgevolgd.  

 De beschrijving van het scenario en de geschiktheid is redelijk.  

 Er wordt bij regulier onderhoud gewerkt zoals beschreven in de procedure. 
 
  



 

 

Wat waren de verbeterpunten? 

 De actualiteit van de scenario's dient beter te worden geborgd.  

 De voorkeursvolgorde voor te treffen maatregelen dient te worden beschreven in het document scenario 
selectie methodiek.  

 De beschrijving van het onderzochte scenario dient te worden aangepast.  

 De feitelijke situatie t.a.v. de opslag van spuitbussen in de PGS loods dient te worden aangepast of een 
wijziging vergunning dient te worden aangevraagd voor de werkelijke situatie. 

 
Geconstateerde 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. 
 
Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 2: 
De capaciteit en de beschikbaarheid van de ventilatie van de hallen waarin aanstekers worden opgeslagen was 
onvoldoende gewaarborgd. Hierdoor bestond er een gevaar voor het ontstaan van een explosieve atmosfeer. Het 
bedrijf heeft tijdens de close out direct maatregelen genomen waardoor de overtreding is opgeheven. 
 
Het inspectieteam constateerde 10 overtredingen in categorie 3: 
 

1. ATEX: Het explosieveiligheidsdocument is onvolledig. De uitgevoerde berekeningen voor de 
ventilatiecapaciteit voldoen niet aan de wettelijke normen. Er ontbreekt een beoordeling voor het laden van 
accu's. De aanwezige gasdetectie komt niet overeen met de beschrijving in het 
explosieveiligheidsdocument.  
 

2. Procedure 3.9 uit het noodplan beschrijft een situatie die niet is toegestaan namelijk het betreden van een 
ruimte wanneer daar 10% LEL is gemeten.  

 
3. Het preventiebeleid zware ongevallen is niet actueel en is onvolledig. Er ontbreken essentiële onderdelen 

voor het voorkomen en/of beheersen van de risico's van zware ongevallen. 
 

4. Zes acties voortkomend uit de Brzo inspectie 2018 met name betrekking hebbend op het bedrijfsnoodplan 
zijn onvoldoende opgevolgd. De geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid van het VBS wordt door 
het bedrijf onvoldoende geborgd.  

 
5. In de procedure voor VBS element ii ontbreekt hoe de identificatie van de gevaren van zware ongevallen 

plaats dient te vinden in de verschillende levenscycli van installaties. De procedure bevat geen criteria 
waarmee kan worden nagegaan welke veiligheidsstudie wanneer moet worden toegepast. Uit de werkwijze 
die het bedrijf toepast blijkt dat de identificatie van de gevaren van zware ongevallen onvoldoende is. 

 
6. De opvolging van aanbevelingen uit de inspectie van magazijnstellingen door derden is onvoldoende 

geborgd.  
 

7. In de procedure voor VBS element iii ontbreekt een beschrijving van hoe te handelen bij het falen van 
installaties. De toegepaste werkwijze bij falen van installaties is ongeschikt om voldoende waarborgen te 
bieden voor juiste risico inschatting.  

 
8. De werkwijze in de rolstelling t.a.v. spuitbussen en de opslag van kapotte verpakkingen in de milieuhallen 

toont aan dat de borging van de veilige werking door het bedrijf onvoldoende is.  
 

9. Het plan van aanpak bij de risico-inventarisatie en evaluatie in het kader van de 
Arbeidsomstandighedenwet is niet actueel.  
 

10. De veiligheid van werknemers die in de nabijheid van verbindingswegen arbeid verrichten is onvoldoende. 
 
  



 

 

Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs elf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de 
gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en 
verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
Handhaving 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding 
binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze 
volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website 
van BRZO+. 
 
Herinspectie 2018 
Tijdens een aangekondigde hercontrole (uitgevoerd op 17 januari 2019) is geconstateerd dat nog geen voldoende 
acties waren ondernomen om de geconstateerde overtredingen t.a.v. overtreding O-03 en O-04 uit de inspectie 
van 2018 op te heffen. Hierop heeft Wabo bevoegd gezag EDCO Eindhoven BV tot 12 februari 2019 opnieuw de 
tijd gegeven om voldoende acties te nemen om de genoemde overtredingen op te heffen. Tijdens de inspectie van 
12 februari 2019 is opnieuw gebleken dat er onvoldoende acties zijn genomen om de betreffende overtredingen als 
opgeheven te beschouwen.  De overtredingen worden daarom verder afgehandeld door de afdeling repressieve 
handhaving van Wabo bevoegd gezag. 
 

 


