
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. 
 
Wat voor een bedrijf is EDCO Eindhoven BV? 
EDCO Eindhoven BV (verder te noemen 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 
 
Opvolging overtredingen 2020 
 
Controle overtredingen O-01, O-02 en O-04 uit 2020. 
De handhaving van deze overtredingen is uitgevoerd door de OMWB. Op 13 augustus 2020 is een hercontrole 
uitgevoerd, waaruit is gebleken dat de drie overtredingen nog niet geheel waren opgeheven. EDCO heeft 
vervolgens uitstel gekregen om alsnog (volledig) te voldoen. 
Na het indienen van aangepaste documentatie zijn de overtredingen opgeheven. 
 
Controle overtredingen O-03 en O-05 uit 2020. 
Op donderdag 28 januari 2021 is door de inspectie SZW, een administratieve inspectie hercontrole uitgevoerd. Bij 
deze controle is gebruik gemaakt van informatie die per mail is toegezonden. Vervolgens heeft de HSE-manager 
het een en ander telefonisch nader toegelicht. 
De overtredingen zijn hiermee opgeheven. 
 
Inleiding 
Op 7 januari 2021 heeft een onaangekondigde inspectie en op 9 en 11 februari 2021 een reguliere inspectie 
plaatsgevonden. Hierbij controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf EDCO. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 4 
maart 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij EDCO de volgende onderdelen: 

- Opvolging van de actiepunten uit de vorige Brzo-inspectie; 
- De wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen, met name de implementatie van MoC "order picking"; 
- De beheersing van de exploitatie en het onderhoudsmanagementsysteem; 
- Milieu Risico Analyse (MRA); 
- Scenario’s. 

 



Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- De beschrijving van de wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen; 
- De wijze waarop de medewerkers worden geïnformeerd en geïnstrueerd met betrekking tot het veilig 

werken met betrekking tot de beheersing van de uitvoering van de werkzaamheden; 
- De milieurisicoanalyse. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Procedure “schrijven procedures en werkinstructies” actualiseren; 
- Inventariseer voor welke werkzaamheden nog werkinstructies opgesteld dienen te worden; 
- Draag er voor zorg dat de handmatige bediening van de rioolkleppen snel en makkelijk te bedienen zijn; 
- Breng een duidelijk uitvoerbare werkinstructie aan op het bedieningspaneel; 
- Borgde periodieke controle op de aanwezigheid van absorptiekorrels en leg dit aantoonbaar vast; 
- Breng de beleidsuitgangspunten voor het uitvoeren van de risicobeoordeling in het PBZO in 
- overeenstemming met de wijze waarop deze worden toegepast in de installatiescenario's; 
- Controleer of bij lekkage de zuren en basen in het rioolstelsel met elkaar gemengd kunnen worden. 

 
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 3 overtredingen in categorie 3: 
De wijze waarop EDCO de gevaren van zware ongevallen identificeert en de risico’s hiervan beoordeelt geeft geen 
volledig beeld. 
 
Het “Colli Pick Project” is in gebruik genomen, zonder dat de gevaren en risico’s volledig in beeld zijn gebracht. 
 
De wijze waarop binnen de inrichting wordt gewerkt met betrekking tot de beheersing van de exploitatie is niet in 
overeenstemming met het preventiebeleid. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie 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+.


