
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Maastank B.V. te 1e 
Welplaatdwarsweg 1 - 3, BOTLEK 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 10 en 11 november 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het 
bedrijf Maastank B.V. (verder te noemen Maastank). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 november 
2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Maastank? 
Op- en overslag van plantaardige vetten en oliën. Daarnaast vinden er ook boord - boord verladingen plaats 
aan de steiger met ADR klasse 8 en 9. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Maastank de volgende onderdelen: 

- Werkvergunningen; 
- Identificatie van gevaren en risico 's beoordelen; 
- QRA; 
- Domino effecten. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Werkvergunningen 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Maastank dient het looppad te verlengen over de 1e Welplaatdwarsweg richting de waterkant; 
- Maastank dient de beschadigingen aan PGS 15 te laten repareren zodat de WBDBO 60 minuten 

weer wordt gegarandeerd; 
- Maastank dient de boord-boordverlading van ADR-klasse 8 en 9 te beschouwen en dit in rapport op 

te nemen; 
- Maastank dient te beschouwen wat de effecten van de buurbedrijven zijn voor hun installaties; 
- Maastank dient de eventuele effecten die effect hebben op de installatie op te nemen in het VBS, 

BNP, PBZO-document en VR; 
- Maastank dient een herbeoordeling te doen welke installatiescenario's nog van toepassing zijn; 
- Maastank dient de risicomatrix te herzien; 
- Maastank dient een risicomatrix te hebben met en zonder LOD's; 
- Maastank dient de risicoreductie goed te kunnen onderbouwen; 
- Maastank dient bij wijziging van de einddatum van een actie in de MOC te beschrijven waarom er 

verlengd wordt en dient een nieuwe einddatum te bepalen zodat de MOC nog lopende is. 
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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.  


