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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 21 en 22 november 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio 
het bedrijf XPO Supply Chain NETHERLANDS II B.V. (Hilversum) (verder te noemen XPO Hilversum). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 22 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is XPO Hilversum? 
XPO 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 Hilversum de volgende onderdelen: 
-  De afhandeling van verbeterpunten die tijdens de inspectie in 2017 zijn geconstateerd; 
-  3 installatiescenario's waarbij is nagegaan of de daarin gekozen scenario's duidelijk zijn beschreven, 

risico's kunnen worden onderbouwd en of de maatregelen om het beschreven scenario te voorkomen 
aanwezig en betrouwbaar zijn. 

 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
-  Alle verbeterpunten zijn in behandeling genomen en grotendeels afgerond; 
-  XPO is een lage drempelinrichting. Ondanks dat er geen verplichting van het wet is, heeft het bedrijf 

zichzelf de plicht opgelegd om met installatiescenario's aan te tonen dat ze veiligheidsrisico's 
beheersen; 

- Bij het treffen van maatregelen om de risico's te beheersen, leeft XPO haar uitgangspunten na; 
- De maatregelen om risico's te beheersen worden over het algemeen goed onderhouden; 
 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
-  De onderbouwing van risico-inschattingen moeten worden vastgelegd; 
-  Sommige scenariobeschrijvingen moeten worden verduidelijkt; 
-  Om schijnveiligheid te voorkomen, moeten maatregelen onafhankelijk van elkaar werkzaam zijn. Niet 

alle genoemde maatregelen functioneren onafhankelijk van elkaar; 
-  Welke gegevens  in installatiescenario's moeten staan, staan vermeld in de landelijke richtlijn PGS 6. 

Niet alle gegevens uit de PGS 6 zijn opgenomen in de installatiescenario's van XPO. 
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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. 
 
Handhaving 2017 
In 2017 is een overtreding vastgesteld. XPO is hiervoor door inspectie SZW aangeschreven. Tijdens een 
inspectie in 2018 is geconstateerd dat de overtreding is opgeheven. 
 


