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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Logistiek Centrum Swalmen b.v. 

te Bosstraat 99 a, Swalmen 

 

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 19 juli 2018 en 6 september 2018. controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het 

bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Logistiek Centrum Swalmen b.v. 

(verder te noemen LCS). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 september 2018 

bekend gemaakt aan het bedrijf. 

 

Wat voor een bedrijf is LCS? 

LCS beschikt over twee opslaghallen. De hoofdactiviteit die uitgevoerd wordt in deze 

inrichting is het verzorgen van de gehele logistieke operatie voor diverse opdrachtgevers. 

Hierbij te denken aan de inslag, opslag, verzendklaar maken en de uitslag van 

koopmansgoederen. Enkele voorbeelden van deze goederen zijn hygiëne papier (toilet-

papier, papieren handdoekjes, papieren poetsrollen, etc.) en toebehoren (dispensers, 

zeep, etc.), stellingmaterialen, onderdelen ten behoeve van de productie van 

dockdeuren, dockshelters, docklevellers, algemene handelsgoederen en ADR-goederen. 

 



Wat controleerden de inspecteurs? 

De inspecteurs controleerden bij LCS de volgende onderdelen: 

- systeemgerichte inspectie op VBS element i: de organisatie en het personeel; 

- systeemgerichte inspectie op VBS element v: de planning voor noodsituaties; 

- systeemgerichte inspectie op VBS element vi: het toezicht op de prestaties: 

o het opstellen van prestatie indicatoren (KPI's); 

o de wijze van ongevalonderzoek / leren van incidenten; 

- systeemgerichte inspectie op VBS element vii:controle en analyse: 

o de uitvoering van audits; 

o de uitvoering van de directiebeoordeling; 

 

 

Resultaten 

 

Wat was op orde? 

- actuele organogrammen; 

- functiebeschrijvingen; 

- opleidingen; 

- intern noodplan qua onderwerpen en bereikbaarheid; 

- interne communicatie en alarmering; 

- keuring brandmeldinstallatie, brandblussers en slangenhaspels. 

 

Wat waren de verbeterpunten? 

- implementatie personeelsbeleid en functioneringsgesprekken; 

- actueel houden interne noodplan (telefoonnummers); 

- borging beschikbaarheid van een verzamelplaats; 

- uitvoeren en evaluatie jaarlijkse oefeningen; 

- borging taken Hoofd BHV; 

- meldformulieren voor (zware) ongevallen en ongewone voorvallen; 

- uitvoeren interne audits op het VBS en het PBZO beleid; 

- de directieprocedure. 

 

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: 

- ontbreken van een procedure systematische beoordeling van de veiligheidsprestaties; 

- ontbreken van een procedure voor ongeval onderzoek; 

- ontbreken van een interne auditprocedure. 

 



Na de inspectie heeft LCS voor de bovenstaande overtredingen drie afzonderlijke 

procedures opgesteld en ter beschikking gesteld aan het inspectieteam. Hierdoor zijn de 

bovengenoemde overtredingen opgeheven en is er geen reden om op deze punten 

handhavend op te treden. 

 

 

Eindoordeel 

 

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het 

bedrijf heeft deze overtredingen inmiddels ongedaan gemaakt. De inspecteurs hebben 

ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 


