
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Maasvlakte Olie Terminal 
N.V. te Maasvlakteweg 975, Maasvlakte Rotterdam 
 
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 en 17 september 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo 
het bedrijf Maasvlakte Olie Terminal N.V. (verder te noemen MOT). De resultaten zijn in kaart gebracht en 
op 17 september 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is MOT? 
MOT is een bedrijf met op- en overslag van ruwe aardolie (crude). De terminal heeft hiervoor 39 tanks met 
een totale capaciteit van 4.600.000 m3. Er zijn twee steigers waar tankers gelost kunnen worden. De olie 
wordt gelost in de tanks van de terminal en/of via pijpleidingen naar de opslagterminals of de raffinaderijen 
van een van de vennoten. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij MOT de volgende onderdelen: 

- Interne audits 
- Management review 
- Opleiding en training 
- Domino-effecten 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Door MOT is een systeem opgezet voor het plannen en uitvoeren van (interne) audits. Daarnaast is geregeld 
dat er periodiek een beoordeling wordt gedaan door de directie over de werking van het 
veiligheidsbeheerssysteem. 
 
MOT heeft een systeem voor het organiseren van opleidingen. Er is inzichtelijk welke opleidingen 
noodzakelijk zijn en of deze tijdig zijn gevolgd. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

- MOT dient de opleidingseisen (kennis en kunde) en de borging van de onafhankelijkheid van de 
intern auditors nader in te vullen. 

- MOT dient zorg te dragen dat de rapportages van de interne audits tijdig worden opgesteld om 
geëvalueerd te worden. 

- MOT dient de werkwijze zodanig aan te passen dat aangetoond kan worden dat het gehele VBS 
(inclusief Pbzo-document), alsmede alle onderdelen van een VBS-element zijn en worden geaudit. 

- MOT zal de analyse van de werking van het veiligheidsbeheerssysteem moeten verbeteren 
- MOT zal de dominoanalyse moeten aanvullen zodat er een goed beeld ontstaat over de domino-

effecten die MOT veroorzaakt. 
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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. 
 

 


