
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij EDCO Eindhoven BV 
Helmondsingel 159, 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. 
 
Opvolging overtredingen 2019 
In 2019 zijn negen Brzo- overtredingen geconstateerd, die alle zijn opgeheven. 
 
Inleiding 
 
Op 8 januari 2020 een OA inspectie en 12 februari 2020 de periodieke inspectie controleerden inspecteurs van 
Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf EDCO Eindhoven BV (verder te 
noemen EDCO). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 februari 2020 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: 
Onaangekondigde inspectie: 

• Aanwezigheid van veiligheidsmaatregelen; 

• Bedrijfsgereedheid van brandmeldinstallatie, sprinkler en handblusmiddelen; 
 
Reguliere inspectie: 

• Opvolging van de actiepunten uit de vorige Brzo inspectie; 

• Hoe EDCO de gevaren en risico's beoordeelt, wanneer wijzigingen worden doorgevoerd; 

• Heeft EDCO doelstelling voor haar VBS bepaald en ziet zij erop toe dat deze worden gehaald; 

• De wijze waarop EDCO middels audits zelf haar veiligheidsbeheersysteem controleert; 

• De beoordeling van de directie over de werking van haar veiligheidsbeheersysteem; 

• Beoordeling van enkele scenario's die opgenomen zijn in de veiligheidsrapportage. 



Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Onaangekondigde inspectie: 

• de brandmeldinstallatie, sprinkler en handblusmiddelen zijn in goede staat van onderhoud en 
bedrijfsgereed. 

 
Aangekondigde inspectie: 
EDCO heeft geschikte procedures opgesteld voor het uitvoeren van: 

• interne audits; 

• directiebeoordeling. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
Onaangekondigde inspectie 

• de doorvoer van leidingen van de sprinklerinstallatie door de brandwerende scheidingen waren niet 
hersteld na werkzaamheden. Hierdoor verliest de brandwerende scheiding een deel van haar brandwerend 
vermogen. Het herstel hiervan moet beter worden geborgd. 

 
Aangekondigde inspectie: 

• De werking van het veiligheidsbeheersysteem moet met enige regelmaat (de wet gebruikt hiervoor de term 
permanent) worden bekeken en eventueel worden bijgestuurd. Onvoldoende is vastgelegd wat het bedrijf 
verstaat onder het begrip permanent.  

• EDCO heeft bepaalde cruciale taken zoals de bewaking van de actiepunten belegd bij één enkele 
functionaris. Deze is nu langere tijd afwezig waardoor de invulling van de cruciale taken stagneert. EDCO 
moet borgen dat cruciale processen altijd door kunnen gaan. 

• De diepgang en de onafhankelijkheid van de interne audits moet beter worden geborgd om het 
veiligheidsbeheersysteem goed te kunnen toetsen. 

• In de directiebeoordeling moet duidelijk blijken waarop de beoordeling is gebaseerd. 

• Bij de directiebeoordeling moet kritischer worden gekeken naar tekortkomingen en verbeterpunten. 
 
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 vijf overtredingen in categorie 3: 

• De actiepunten uit inspectie 2019 zijn in onvoldoende mate opgevolgd. Omdat sprake is van herhaaldelijk 
niet opvolgen van actiepunten, wat destijds ook als overtreding is aangemerkt, wordt dit nu wederom als 
overtreding aangemerkt. Dat betekent dat het handhavingsregiem zal worden verscherpt; 

• EDCO heeft niet alle maatregelen getroffen, die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de 
gevolgen daarvan te beperken omdat: 
o De vloeistofdetectie in de goten niet is aangebracht. Daardoor blijkt uit scenario 6 van het 

veiligheidsrapport niet dat het risico op adequate wijze wordt beheerst; 
o Gescheiden opslag van onverenigbare combinaties niet plaatsvindt. 

• De wijzigingsprocedure geeft geen correcte uitvoering van het preventiebeleid, biedt geen goed inzicht in 
de gevaren en risico’s bij wijzigingen en borgt tevens niet dat een wijziging veilig in gebruik wordt 
genomen. 

• EDCO volgt onvoldoende haar eigen procedure met betrekking tot de toezicht op de prestaties. 

• EDCO controleert niet zelf minimaal wekelijks de deugdelijkheid van de magazijnstellingen. Hierdoor wordt 
niet voldaan aan de stand der wetenschap. 



Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf 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+. 
 
Bestuurlijke inbreng  
In 2019 zijn negen Brzo- overtredingen geconstateerd. Tijdens de onaangekondigde inspectie en de reguliere 
inspectie zijn wederom vijf Brzo-overtredingen vastgesteld. 
Het inspectieteam heeft zijn zorg hierover uitgesproken aan het bedrijf. Conform het beleid zal het team de 
bestuurders hiervan nader op de hoogte stellen. 


