
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gate Terminal B.V. te 
Maasvlakteweg 991, Maasvlakte 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 11 en 12 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Gate Terminal B.V. (verder te noemen Gate). De resultaten zijn in kaart gebracht 
en op 12 oktober 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Gate? 
Gate is een bedrijf dat vloeibaar aardgas( LNG) bij een temperatuur van -162 graden Celsius opslaat in drie 
speciaal daarvoor gebouwde tanks. Het LNG wordt per schip of truck gedistribueerd of na verdamping in het 
Nederlandse aardgasnetwerk gebracht. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Gate de volgende onderdelen: 

- Wijzigingen; 
- Bedrijfsbrandweeraanwijzing; 
- Incidentenonderzoek; 
- Veiligheidsrapport; 
- Kennisgeving Brzo 2015; 
- Domino effecten; 
- PDCA cyclus. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Veiligheidsrapport; 
- Domino effecten. 
- Incidentonderzoek: Incidenten worden binnen Gate gemeld, geregistreerd en systematisch 

onderzocht. Naar aanleiding van incidentonderzoeken neemt Gate corrigerende maatregelen. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Gate dient een planningsoverzicht te maken voor het vervangen van de alarmkleppen;  
- Gate dient het brandweerboek en de mappen in de crisisroom aan te vullen met de laatste versie 

(d.d. 03-02-2021) van het Bedrijfsnoodplan; 
- Gate dient de debieten voor het spoelen van fase 6 t/m 8 ook op te nemen in de checklijst GT-OP-

FO-014 zodat kan worden nagegaan of aan het spoelprotocol wordt voldaan zoals beschreven in de 
procedure GT-OP-WI-014. Daarnaast moet worden nagegaan waarom het spoeldebiet voor fase 3 
niet is bepaald. Indien er vervuiling wordt aangetroffen moet deze vervuiling zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk binnen 2 weken na constateren worden verwijderd; 

- Gate dient ervoor te zorgen dat de wekelijkse checklijsten bluswaterpompen volledig worden 
ingevuld. Daarnaast moet er op worden toegezien dat het opmerkingenveld wordt gebruikt als er iets 



 

Gate Terminal B.V. 2021 Pagina 2 van 2 
 

niet in orde is. Ook moet worden nagegaan of de vragen "Smart" zijn gesteld om verwarring te 
voorkomen; 

- Gate dient een bedrijfsbrandweer journaal te hebben zoals gesteld in voorschrift 5 van de 
bedrijfsbrandweeraanwijzing d.d. 27-1-2014 juncto artikel 3.2 Algemene Bepalingen; 

- Gate dient bij de truckverladingen ter controleren of wielkeggen zijn geplaatst voordat de verlading 
plaatst vindt; 

- Gate dient de actiepunten uit de bevindingen 2,4 en 5 volledig op te volgen; 
- Gate dient te borgen dat bij een significante wijziging de Kennisgeving Brzo 2015 misschien 

aangepast dient te worden;  
- Gate dient een noodwijziging te definiëren en vast te leggen in de MOC procedure; 
- Gate dient te overwegen de verantwoording van het MOC proces te verplaatsen naar de QHHSE 

afdeling ipv maintenance afdeling; 
- Gate dient een MOC te starten voor het LSA; 
- Gate dient in het PBZO document het documentnummer van incidentenprocedure te corrigeren; 

- Gate dient te overwegen de toekenning van taken/verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de RCA module (weer) aan aan de HSSEQ afdeling in plaats van de 
maintenance manager. 

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


