
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij XPO Supply Chain 
NETHERLANDS II B.V. (Hilversum) te Nieuwe Havenweg 91, Hilversum 
 
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 15 december 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en de veiligheidsregio het bedrijf XPO 
Supply Chain NETHERLANDS II B.V. (Hilversum) (verder te noemen XPO). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 15 december 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is XPO? 
XPO Supply Chain Netherlands B.V. locatie Hilversum slaat gevaarlijke en niet gevaarlijke stoffen op en is 
gelegen op het industrieterrein Havenkwartier in Hilversum. Er worden zowel grondstoffen als eindproducten 
opgeslagen en er vinden transporten plaats van en naar de klant. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij XPO de volgende onderdelen: 

 PDCA-cyclus; 
 VBS-element iii: de controle op de exploitatie; 
 VBS-element iv: de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 Opvolging actiepunten Brzo-inspectie 2020 XPO. 
 Steekproeven controlelijsten. 
 De beschreven wijze met betrekking tot uitvoering van wijzigingen. 
 Uit een steekproef met betrekking tot wijzigingen is gebleken dat XPO werkt conform eigen 

procedure. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

 Bereikbaarheid nooduitgang en blusmiddelen. 
 Het uitvoeren van actiepunten voortkomend uit controlelijsten. 
 Oogspoelfles te vervangen binnen geldigheidsdatum. 
 Oriëntatie van vluchtplattegrond. 
 Beoordeling gebruik nooddouches koelcel. 
 Veiligheidssignalering buitenzijde opslagloodsen gevaarlijke stoffen. 
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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. 
 
 


