
 

 

Samenvatting BRZO-inspectie bij Maastank B.V. te Botlek Rotterdam 
 
 
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 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 27 oktober en 3 november 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Maastank B.V. te BOTLEK 
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 4 november 2015 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 Maastank? 
Maastank is een op en overslag bedrijf voor (eetbare) olie. Opslag vindt plaats in tanks. Tevens vindt er 
boord - boord overslag plaats met gevaarlijke stoffen. De boord-boord overslag is de reden waarom het 
bedrijf onder het BRZO valt. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Maastank vier onderdelen: 
 

 rondgang over het terrein; 

 personeel en organisatie, hoe gaat men om met (in- en extern) personeel en de gevaarsrisico's die 
zij lopen op het terrein;  

 de wijze waarop het bedrijf omgaat met ongevallen en meldingen;  

 de wijze waarop het bedrijf omgaat met onderhoud. 
 

Resultaten 
 
Wat was op orde? 
 

 Het terrein oogde schoon en goed onderhouden. 

 Maastank heeft een duidelijke organisatie waarin functies goed zijn omschreven. Binnen het bedrijf 
is veel aandacht voor communicatie met betrekking tot veilig werken en persoonlijke ontwikkeling. 

 Onderhoud wordt bijgehouden en gemonitord 
 
Wat kan beter? 
 

 Er is niet overzichtelijk beschreven welke veiligheidskritische functies er zijn binnen het bedrijf en 
hoe geborgd is dat deze personen ook altijd aanwezig zijn binnen Maastank. Dit betekent niet dat 
deze personen er niet zijn, alleen dat het niet inzichtelijk beschreven is.  

 De opleidingsmatrix is niet volledig en opleidingen worden niet gevolgd binnen de door het bedrijf 
gestelde termijnen. 
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 De criteria waarmee wordt bepaald of een ongevallenonderzoek uitgevoerd moet worden zijn niet 
vastgelegd in een procedure. Ook ontbreekt de vastlegging van de taken en verantwoordelijkheden 
van de leidinggevende bij incidenten en ongevallen. 

 Tijdens de rondgang is geconstateerd dat bij de vatenvulinstallatie een medewerker zijn 
veiligheidsbril niet droeg. Dit is op beide dagen van de inspectie geconstateerd. 

 Controlerondes worden dagelijks gelopen echter er is onvoldoende vastgelegd in een procedure 
waarop men let en welk type rondes gelopen dienen te worden. 
 

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. Bij Maastank B.V. zijn zes overtredingen aangetroffen. 
 
Overtredingen in categorie 1 
Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.  
 
Overtredingen in categorie 2 
Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in deze categorie. De overtredingen betroffen: 
 

 Het onvoldoende vastleggen van de minimale hoeveelheid personeelsleden in veiligheidskritische 
functies en het borgen van hun aanwezigheid.  

 Onderdelen uit de procedure met betrekking tot de controlerondes zijn niet geïmplementeerd. 

 De opleidingsmatrix is niet up to date en opleidingen worden niet gevolgd binnen de door het bedrijf 
gestelde termijnen. 
 

Overtredingen in categorie 3 
Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in deze categorie: 
 

 Het niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 Het onvoldoende toezicht houden op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 Ontbreken van criteria en verantwoordelijkheden leidinggevende in verband met 
incidentenonderzoeken. 

 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze 
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten 
constateerden, venwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs 
niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen. 
 
 
Handhaving 
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. 
Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen 
inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen. 

 
 
 
 
 
 
  


