
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Maastank B.V. te 1e 
Welplaatdwarsweg 1 -3 + 10, 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 4 en 5 november 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Maastank B.V. (verder te noemen Maastank). De resultaten zijn in kaart gebracht 
en op 5 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Maastank? 
Opslag en overslag van plantaardige en dierlijke oliën en vetten en daarbij eventueel boord-
boordverladingen van ADR klasse 3,6,8 en 9 stoffen. Dit laatste activiteit gebeurt zeer weinig bij Maastank. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Maastank de volgende onderdelen: 

- Veiligheidscultuur; 
- Passieve brandbeveiliging; 
- Domino-effect; 
- Slangenmanagement; 
- Management review; 
- PBZO; 
- Veilig werkvergunning; 
- (Bijna)incidenten. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- PBZO 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Het bedrijf dient zoals zelf aangegeven een besluit te nemen al dan niet de klasse 3 en 6.1 uit de 
omgevingsvergunning Milieu en Brzo-kennisgeving te halen anders dient het te investeren in 
brandwerende materialen voor tanks aan de steiger; 

- Maastank dient er op toe te zien dat de aangeboden slangen aan de geaccordeerde contractor ook 
daadwerkelijk worden gekeurd en dat juist wordt geregistreerd in het slangenregistratiesysteem. 
Stoomslangen dienen aantoonbaar te worden vervangen/gekeurd. Maastank dient er op toe zien dat 
afgevoerde slangen apart worden geregistreerd en niet als "overdue" in het 
slangenregistratiesysteem worden geregistreerd; 

- Maastank dient veel tijd besteed te worden aan de implementatie van onderwerp (bijna)incidenten.  
- Maastank dient meer veiligheidsrelevante beleid in het management review te agenderen; 
- Maastank dient alle flenzen vooral bovenop de tanks volledig te bouten maar ook op andere 

plekken. 
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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.  


