Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij XPO Supply Chain
NETHERLANDS II B.V. (Veenendaal) te Arsenaal 2, Veenendaal
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 28 en 29 maart 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het
bedrijf XPO Supply Chain NETHERLANDS II B.V. (Veenendaal) (verder te noemen XPO). De resultaten zijn
in kaart gebracht en op 29 maart 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is XPO?
XPO is een opslagbedrijf dat verpakte gevaarlijke stoffen opslaat. Daarnaast worden ook andere stoffen
opgeslagen en handelingen met niet gevaarlijke stoffen uitgevoerd.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij XPO de volgende onderdelen:
1. Of XPO de verbeterpunten van de voorgaande BRZO inspectie heeft opgepakt.
2. Het opleiden van eigen medewerkers en uitzendkrachten en hoe XPO nagaat of contractors de juiste
opleidingen hebben gevolgd om zo de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.
3. Of XPO met behulp van audits en de management review de doeltreffendheid en deugdelijkheid van
haar eigen gevoerde beleid en de uitwerking daarvan in het veiligheidsbeheerssysteem adequaat
nagaat.
4. Hoe het bedrijf omgaat met de risico's van veroudering van installaties.
Resultaten
Wat was op orde?
ad 1. XPO heeft de verbeterpunten goed opgepakt.
ad 2. XPO heeft de noodzakelijke opleidingen geïdentificeerd op basis van de aanwezige risico's bij het
bedrijf. en geeft in de opleidingsmatrix en jaarplannen de status weer van deze opleidingen.
Ad 2 De verplicht gestelde opleidingen van de onderzochte medewerkers waren alle gevolgd en nog geldig.
ad 3. XPO voert periodiek audits uit om de werking van het veiligheidsbeheerssysteem na te gaan.
ad 3. XPO evalueert en rapporteert jaarlijks haar veiligheidsprestaties met behulp van de
managementreview.
ad 4. XPO kan de veroudering van enkele benoemde beheersmaatregelen met behulp van een KPI
monitoren.
ad 4. XPO laat haar sprinklerinstallatie onderhouden door een gespecialiseerd installatie- en
onderhoudsbedrijf.
Wat waren de verbeterpunten?
ad 2. XPO moet inzichtelijk maken welke opleidingen bij welke functies en taken horen.
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ad 2. BHV opleiding en training wordt gegeven door een niet erkend opleidingsinstituut. XPO moet kunnen
aantonen dat de opleiding en training worden gedoceerd volgens de nieuwste richtlijnen en
kwaliteitseisen die hieraan worden gesteld.
ad 2. XPO moet de opleidingsvereiste vastleggen van de medewerkers van derden die als contractors
werkzaamheden binnen het bedrijf komen verrichten .
ad 3. Audits, moeten met meer iepgang worden uitgevoerd.
Ad 3. De analyses van de afwijkingen moeten met meer diepgang worden uitgevoerd en in de
managementreview worden duidelijker worden vastgelegd.,.
ad 4. De beleidsuitgangspunten ten aanzien van ageing moeten worden benoemd in het PBZO document
en onderliggende documenten.
ad 4. XPO moet een volledige registratie bijhouden van storingen die zich voordoen, zodat zij een goede
storingsanalyse kan uitvoeren.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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