
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gasunie Transport Services 
B.V. te Missouriweg 55, 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 12, 18 november en 21 december 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd 
gezag Wabo het bedrijf Gasunie Transport Services B.V. en N.V. Nederlandse Gasunie Gasmengstation 
Pernis (verder te noemen Cluster OIM met de locaties LNG Maasvlakte en MS Pernis). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 18 november en 21 december 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Gasunie locatie LNG Maasvlakte en/of MS Pernis? 
Gasunie locatie LNG Maasvlakte betreft een bedrijf voor de productie en opslag van vloeibaar aardgas 
(LNG). Dit aardgas wordt gebruikt om bij strenge winters of storingen de druk in het aardgasnet in stand te 
houden. 
 
Gasunie locatie MS Pernis betreft een aardgasmengstation, dat wil zeggen dat hoogcalorisch aardgas (H-
gas), middels toevoeging van stikstof, binnen de kwaliteitsgrenzen van (pseudo) Groninger 
aardgas (G-gas) wordt gebracht. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Vanwege de corona-pandemie is de inspectie op een afwijkende wijze en beperkter dan voorgenomen 
uitgevoerd. De interviews zijn grotendeels op afstand met behulp van een videobellen uitgevoerd. Ook de 
terugkoppeling van het inspectieteam aan het bedrijf heeft via een videogroepsgesprek plaats gevonden. 
Het locatie bezoek is beperkt in tijd en in overeenstemming met de daarvoor geldende protocollen 
uitgevoerd. De inspecteurs controleerden bij Gasunie locatie LNG Maasvlakte en/of MS Pernis de volgende 
onderdelen: 

 De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen; 

 De wijze waarop met veilig werkvergunningen wordt gewerkt;  

 Actuele status van de aanwezige drukapparatuur; 

 Domino-effecten. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 Gasunie cluster OIM heeft voldoende invulling gegeven aan het opvolgen van de bevindingen van de 
BRZO inspectie van 2019; 

 Gasunie cluster OIM heeft het werkvergunningenproces op een navolgbare wijze geïmplementeerd; 

 De classificatie en indeling van de drukapparatuur is voor Gasunie cluster OIM aantoonbaar uitgevoerd; 

 De aanpassing binnen het proces van wijzigingen is gecommuniceerd naar de betrokken medewerkers 
en corrigerende maatregelen aangetroffen op verkeerd geïnitieerde wijziging; 

 Procedure Taak Risico Analyses is op een juiste wijze geïmplementeerd. 
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Wat waren de verbeterpunten? 

 Leg de uitgevoerde 'Last Minute Risk Analysis' vast en koppel deze aan de veiligwerkvergunning;  

 Start bij wijzigingen de juiste wijzigingsprocedure. 
 
Geconstateerde overtredingen? 
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die 
de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct 
een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen 
onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een 
zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan 
handhaven. 
 
Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3: 

 Het ontbreken van een risicoanalyse naar de gevaren die lekkende installatieonderdelen met zich 
meebrengen; 

 Een overtreding met betrekking tot de arbeidsomstandighedenwet geconstateerd, waarbij buiten 
kantooruren en solitaire werken op onbemande stations onvoldoende doeltreffende maatregelen worden 
genomen op het gebied van de eerste hulp bij werknemers. 

Beide overtredingen zijn ook bij andere locaties van Gasunie aangetroffen. In het kader van concernaanpak 
zal de handhaving van deze overtredingen op basis van deze concernaanpak worden opgepakt.  
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze 
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten 
geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
Handhaving 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde 
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven 
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is 
beschreven op de website van BRZO+. 
 


