
Samenvatting BRZO-inspectierapport Gate Terminal B.V. 
 
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 een 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 20 en 21 oktober 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf Gate Terminal B.V. te 
Maasvlakte 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 21 oktober 2014 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 Gate Terminal B.V. ? 
Gate Terminal B.V. is een importterminal voor vloeibaar aardgas (Liquified Natural Gas - LNG).  
 
Wat controleerden de inspecteurs ? 
De inspecteurs controleerden bij het bedrijf de volgende onderdelen: 
 

• De uitbreiding van de terminal met een beladingstation voor trucks. Brzo-bedrijven als Gate 
Terminal B.V. moeten wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid goed 
beheersen. Wijzigingen mogen niet leiden tot grotere risico's. 

• De informatie over opgeslagen gevaarlijke stoffen die beschikbaar is bij incidenten. 

• Het onderhoud van de voorzieningen op het gebied van brandpreventie. 

• Het periodiek toetsen of voor alle activiteiten werkinstructies zijn opgesteld en of er ook 
gewerkt wordt zoals is beschreven. 

 
Resultaten 
 
Wat is op orde? 
 

• Brzo-bedrijven als Gate Terminal B.V. moeten wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor 
de veiligheid goed beheersen. Wijzigingen mogen niet leiden tot grotere risico's. Het bedrijf 
heeft de uitbreiding van de locatie met een LNG-beladingsstation voor trucks (operationeel in 
2014) volgens de procedure uitgevoerd. 

• De risico's voor de uitbreiding van het huidige LNG beladingsstation van het bedrijf met een 
extra afleverpunt zijn goed berekend. 

• De stoffenlijst voor hulpdiensten was beschikbaar, volledig en actueel. 

• Het onderhoud van de bluswatervoorziening is goed vastgelegd. 

• Brzo-bedrijven moeten periodiek toetsen of voor alle activiteiten werkinstructies zijn opgesteld 
en of er ook gewerkt wordt zoals is beschreven. Het bedrijf voert deze interne audits uit 
volgens planning. 

 
 
 



Verbeterpunten (geen overtredingen) 
 

• Het bedrijf moet ervoor zorgen dat in het dossier van de uitbreiding met een LNG-
beladingsstation alle relevante documenten opgenomen worden.  

• Het bedrijf gaat onderzoeken of een aantal onderdelen in de risicoberekening correct 
toegepast zijn.  

• Het onderhoud van de bluswatervoorziening wordt in een onderhoudsysteem gepland en 
geregistreerd. In de bedrijfsbrandweeraanwijzing is een uiterlijke termijn voorgeschreven voor 
het herstellen van gebreken (1 maand). Deze termijn moet beter vastgelegd worden in het 
onderhoudsysteem.  

• In de procedure voor het wekelijks testen van de bluswaterpompen moet het bedrijf nog 
prestatie-indicatoren opnemen. Op die manier wordt de levenscyclus van deze onderdelen 
inzichtelijk en kan het bedrijf preventief onderhoud tijdig inplannen. 

 
Overtredingen  
Het inspectieteam constateerde geen overtreding van het Brzo 1999. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die 
de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen. 
 
 


