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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 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 4 december 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf 
XPO Supply Chain NETHERLANDS II B.V. (Veenendaal) (verder te noemen XPO). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 4 december 2018 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: 
-  Aanwezige hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de wijze van het toezicht op het niet overschrijden van de 

maximale hoeveelheden die aanwezig mogen zijn; 
-  De wijze waarop XPO de aanwezige gevaren inventariseert en de gevaren hiervan beoordeeld. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
-  Het huidige toezicht op de maximaal aanwezige hoeveelheid stoffen;  
-  De procedure "XPO VE Installatiescenario's & risicoanalyse", met daarin de beschrijving van de 

systematische selectie van installatiescenario's en de risicoanalyse. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
-  De wijze hoe toezicht wordt gehouden op de hoeveelheid aanwezige stoffen voldoet nu wel, echter deze 

wijze is niet geschikt om bij de voorgenomen wijziging toezicht te houden op het niet overschrijden van de 
maximaal aanwezige stoffen; 

-  In de procedure "XPO VE Installatiescenario's & risicoanalyse" is niet beschreven met welke frequentie 
de stappen "selectie installatiedelen met hoge risico's", "identificatie installaties en installatiedelen" en 
"bepaling relevante directe oorzaken" opnieuw doorlopen moeten worden, waardoor deze procedure niet 
volledig geschikt is voor het periodiek (her)identificeren van gevaren en (her)beoordelen van risico's van 
zware ongevallen. 

-  De risicomatrix onderscheidt drie risicoklassen (zeer hoog, hoog en aanvaardbaar), maar bij eventueel te 
nemen risico-reducerende maatregelen is niet beschreven binnen welk termijn deze maatregelen 
gerealiseerd moeten zijn. 
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Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 
 


