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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Geodis Nutritional 
Netherlands B.V. Columbusweg 24 te Venlo 
 
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 2 december 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, en de 
veiligheidsregio Limburg Noord het bedrijf Geodis Nutritional Netherlands B.V. (verder te noemen Geodis) in 
verband met corona op afstand middels Webex (videobellen). Op 7 december 2020 heeft aanvullend een 
fysieke inspectie plaatsgevonden, waar een team in de ochtend en een ander team in de middag de 
inspectie heeft uitgevoerd. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 december 2020 bekend gemaakt 
aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Geodis? 
De hoofdactiviteit van Geodis is de op- en overslag van producten, voornamelijk micro-voedingsstoffen. In 
de gebouwen worden brandbare vloeistoffen en giftige, bijtende en milieugevaarlijk stoffen opgeslagen. 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Geodis de volgende onderdelen: 

 Magazijnindeling en vakkenindeling.  

 Stellingen 

 Stoffenlijst 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 Bij het ontwerp van magazijnstellingen is voldoende rekening gehouden met de manoeuvreerruimte 
voor de mobiele arbeidsmiddelen; 

 De maximale belasting van de magazijnstellingen is bekend en daarbij is geborgd dat een 
overschrijding van deze maximale belasting wordt voorkomen; 

 Het bedrijf heeft vastgelegd en geïmplementeerd op welke wijze moet worden omgegaan met 
afwijkingen aan stellingen. De geconstateerde bevindingen worden bewaakt en tijdig opgevolgd; 

 De stellingen zijn goed onderhouden en worden tijdig gekeurd. 
 
Bedrijf ziet er goed onderhouden uit. Proces voor het juist opslaan van stoffen is goed verankerd. De 
stoffenlijst wordt goed bijgehouden en bevat alle informatie, echter is hij te uitgebreid voor de hulpdiensten. 
De vereiste (voor)opleiding voor het personeel wordt via een matrix bijgehouden. 
 
 
 
 
 
 



 

Geodis Nutritional Netherlands B.V. 2020 Pagina 3 van 3 
 

 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

 Het uitvoeren van een herbeoordelingsinspectie door een deskundige instantie, zodat een uitspraak 
gedaan kan worden over de mechanische integriteit van de magazijnstellingen; 

 Het opnemen van de rol van het spill team in de procedure 'omgaan met vrijgekomen materiaal'; 
 Vastleggen van gegevens met betrekking tot de maandelijkse interne controlerondes; 
 Geodis moet specifieker onderzoek doen naar ongewenste neveneffecten bij opslaan van niet ADR 

geclassificeerde stoffen bij ADR geclassificeerde stoffen; 
 Uitzoeken of de stoffen die nu bij elkaar staan, met name de ADR 8 stoffen wel bij elkaar mogen 

staan, maar ook niet geclassificeerde stoffen die tussen de ADR 8 stoffen staan;  
 In samenspraak met Veiligheidsregio een voor de hulpdiensten geschikte lijst gevaarlijke stoffen 

genereren, waarop in één oogopslag te zien is wat er opgeslagen ligt. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 
 

 

 


