
Samenvatting Brzo-inspectierapport van Gasunie Peakshaver B.V. 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en 
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl. 
 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel 
om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Deze samenvatting heeft als doel om op een publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de 
resultaten van deze Brzo-inspectie.  
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie 
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te 
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.  
 
 
Inleiding 
 
Op 6 november 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf Gasunie Peakshaver B.V. te 
Maasvlakte Rotterdam. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het 
gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde 
heeft en wat er nog aan schort. Op 6 november 2014 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun 
bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het 
eindoordeel van het inspectieteam. 
 
Wat voor een bedrijf is Gasunie Peakshaver B.V.? 
Gasunie Peakshaver B.V. zorgt voor de productie en opslag van vloeibaar aardgas (LNG).  
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij het bedrijf de volgende onderdelen:  

• het bedrijfsnoodplan; 

• de stoffenlijst
1
,; 

• de noodorganisatie
2
; 

• de monitoring van het veiligheidsbeheerssysteem
3
 en onderzoek zware ongevallen. 

 
 
Resultaten 

 
Wat was op orde 

• Het bedrijf beschikt over een goed opgeleide noodorganisatie die de  
 beschikking heeft over goed onderhouden materiaal.  

• Bij calamiteiten moeten externe hulpdiensten snel kunnen beschikken over een overzicht van 
 de aanwezige stoffen op het terrein. De stoffenlijst van het bedrijf voldoet aan  
 de wettelijke eisen.  

• In 2014 zijn prestatie-indicatoren vastgelegd om te kunnen bepalen of het gehele 
veiligheidsbeheerssysteem (VBS) goed werkt. 

• Alle incidenten worden geregistreerd in een systeem (Accident).  

                                                 
1
 De lijst van gevaarlijke stoffen waarmee een bedrijf werkt. Deze lijst verschilt per bedrijf. 

2
 De taakverdeling bij een noodgeval. 

3
 Het totale pakket aan maatregelen van een bedrijf om veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Dit moet het bedrijf 

systematisch geborgd hebben met procedures waarin afspraken staan wie wat wanneer moet doen. Het systeem moet ervoor 
zorgen dat er maatregelen zijn genomen en dat die ook blijven werken. Het gaat daarbij om technische maatregelen (ventilatie, 
filters, brandblussers, etc.) en organisatorische (afspraken over regelmatige controle, tijdig waarschuwen, wie doet wat als er 
iets misgaat). 



 
Verbeterpunten (geen overtredingen) 

• Het intern noodplan is het handboek voor de noodorganisatie bij een calamiteit. Het intern 
noodplan voldoet voor de meeste punten aan de wettelijke eisen. Een aantal punten moeten 
verduidelijkt of aangevuld worden. 

• De noodorganisatie oefent regelmatig in de calamiteitenbestrijding. Eventuele actiepunten 
vanuit deze oefeningen worden nog onvoldoende bijgehouden en leiden niet altijd tot een  
aantoonbare verbetering.  

• Eind 2014 zal het bedrijf de huidige prestatie-indicatoren evalueren op bruikbaarheid.  

• De koppeling aan de juiste VBS-elementen kan beter. De nadruk lig in dit eerste 
implementatiejaar voornamelijk bij controleren van de voortgang. Er kunnen nog meer 

 meetbare doelstellingen vastgelegd worden. 

• Het bedrijf is bezig met een nieuw registratiesysteem voor incidenten wat in 
2015 in gebruik wordt genomen. Het bedrijf zal ervoor zorgen dat het invullen van het systeem 

 correct plaatsvindt. 
 

Overtredingen  
Bij deze inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die 
de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen. 


