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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 23 november 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het 
bedrijf Geodis Nutritional Netherlands B.V. (verder te noemen Geodis). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 9 december 2021 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 
milieugevaarlijke stoffen opgeslagen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Geodis de volgende onderdelen: 
- heeft het bedrijf de actiepunten die door het inspectieteam van het voorgaand jaar in het rapport 
  waren opgenomen voldoende opgevolgd; 
- het preventiebeleid voldoet aan de wettelijke eisen. Beschikt het bedrijf over een actueel schriftelijk 
  document waarin het preventiebeleid voor de beheersing van risico’s op zware ongevallen wordt 
  omschreven, voldoet het Pbzo-document aan de wettelijke eisen en wordt het beleid op een goede 
  manier gevolgd? 
- het toezicht op de prestaties; Bewaakt het bedrijf op een passende manier dat haar doelstellingen uit 

het veiligheidsbeheerssysteem en het preventiebeleid worden behaald en hoe wordt er ingegrepen 
als dat niet zo blijk te zijn. 

- audits en directiebeoordeling; Beoordeelt het bedrijf op passende manieren periodiek haar 
preventiebeleid voor zware ongevallen en veiligheidsbeheerssysteem?  

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- de opvolging van de actiepunten van de voorgaande inspectie; 
- het preventiebeleid voldoet aan de wettelijke eisen; 
- het bewaken van de doelstellingen door het volgen van de prestatie-indicatoren; 
- het uitvoeren van audits; 
- het opstellen van de directiebeoordeling. 
 



 

 

Wat waren de verbeterpunten? 

- Beschrijf de verschillende levensfases zodanig dat deze in overeenstemming zijn met de 
werkelijkheid.  

- Beschrijf concreter de waarborging van de verbintenis voor het behouden van een hoog 
beschermingsniveau voor milieu en menselijke gezondheid. 

- Ga na welke acties genoemd in de NTA 8620 nader uitgewerkt kunnen worden om continu 
verbeteren nog meer handen en voeten te geven. Daarbij wordt gedacht aan nadere uitwerking van 
noodzakelijke actiepunten behorende bij de issues bij SWOT-analyse, Stakeholder analyse en Wet 
en regelgeving. 

- Leg vast als wordt afgeweken van de vastgestelde procedure en motiveer waarom. Indien het 
noodzakelijk is de procedure aan te passen, pas die dan ook aan. 

- Ga na of alle procedures binnen Geodis nog actueel, passend en adequaat zijn waardoor afwijken 
van de procedure niet noodzakelijk is. De procedure voor het opstellen van procedures dient hier 
leidend in te zijn. 

- Borg dat de SPI’s actueel zijn en onderbouw hoe men aan de SPI's komt en hoe deze worden 
vormgegeven. 

- Neem in de auditplanning op wanneer, welk VBS-element wordt geaudit. 
- Neem bij de volgende managementreview op een herleidbare wijze op hoe het preventiebeleid is 

geëvalueerd en tot welke wijze dit moet leiden tot een verdere continue verbetering. 
 
 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. 
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 
 

  

 


