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 Brzobedrijven, 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 5 en 13 oktober 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Gate Terminal B.V. (verder te noemen Gate Terminal). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 13 oktober 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Gate Terminal?
Gate Terminal B.V. is een bedrijf waar LNG wordt op- en overgeslagen en LNG wordt hervergast.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Gate Terminal de volgende onderdelen:
 VBS element iii: De controle op de exploitatie
o Ageing Algemeen
o Ageing Installatieleidingen / Corrosion Under Insulation
o Ageing Koel- en Bluswaterleidingen
 VBS element v: De planning voor noodsituaties
o Bedrijfsrondgang
o Bedrijfsbrandweer art 31
 VBS element vi: Toezicht op de prestaties
Resultaten
Wat was op orde?
 Ageing:
o De wijze waarop Gate Terminal het identificeren en voorkomen van veroudering beheerst.
 VBS element v: De planning voor noodsituaties
o Bedrijfsbrandweer art 31:
De back-up voorziening voor bluswater is gecontroleerd en in orde bevonden.
 VBS element vi: Toezicht op de prestaties:
o Gate Terminal beoordeelt op systematische wijze de werking van het veiligheidsbeheerssysteem
en het preventiebeleid voor zware ongevallen.
o De wijze waarop Gate Terminal registreert, analyseert en leert van incidenten.

Wat waren de verbeterpunten?
 Gate Terminal dient Ageing apart te benoemen in het Preventiebeleid voor zware ongevallen.
 Voor de stroomvoorziening van de dieselbrandwaterpomp dient Gate Terminal in het
onderhoudssysteem afkeurcriteria voor de accu’s op te opnemen of de accu's twee jaarlijks te
vervangen volgens de richtlijn NFPA 20.
 Gate Terminal dient na te gaan of gegeven de aanwezige corrosievorming op een handwiel van de
bluswaterretourklep het handwiel onderhoud nodig heeft dan wel vervangen dient te worden.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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