
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij SHELL Nederland 
Verkoopmaatschappij B.V. te Propaanweg 18, Vondelingenplaat, RT 
 
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 11 en 12 maart 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het 
bedrijf SHELL Nederland Verkoopmaatschappij B.V. (verder te noemen Shell). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 12 maart 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Shell? 
Opslag van motorbrandstoffen benzine, diesel, kerosine en ethanol en het laden van vrachtwagens met 
benzine, diesel en kerosine. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Shell de volgende onderdelen: 
- Werkvergunningen; 
- Onderzoek incidenten en zware ongevallen; 
- Domino-effecten; 
- Controlekamer. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Procedure werkvergunningen; 
- Drie uitgevoerde onderzoeken van incidenten; 
- Beoordeling op het veroorzaken van Domino-effecten in het kader van zware ongevallen; 
- Uitvoering van (geautomatiseerde) processen in de controlekamer. 
 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Het definiëren en identificeren van besloten ruimten; 
- Procedure voor de permanente en systematische beoordeling van de veiligheidsprestaties is niet 

duidelijk herkenbaar en overzichtelijk; 
- Het duidelijk markeren van gebieden met explosiegevaar. 
- Shell moet zo spoedig mogelijk(medio 2020) een besluit nemen over de inzet van bepaalde type 

tankauto's en of de door te voeren aanpassingen aan deze tankauto's. 
- Maak het overzicht van de instellingen in de controlekamer compleet en neem deze op in de lokale 

procedure. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


