
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Neele-Vat Maasvlakte B.V. te 
Sonstraat  8, Maasvlakte 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 3 en 10 september 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio 
het bedrijf Neele-Vat Maasvlakte B.V. (verder te noemen Neele-Vat). De resultaten zijn in kaart gebracht en 
op 24 september 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Neele-Vat? 
Neele-Vat is een op- en overslagbedrijf voor het laden, lossen en opslag van koopmansgoederen en 
gevaarlijke stoffen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Neele-Vat de volgende onderdelen: 
- Terreininspectie (good housekeeping) 
- Prestatie indicatoren (VBS-element vi) 
- Onderzoek naar zware ongevallen (VBS-element vi) 
- Auditing (VBS-element vii) 
- Managementreview (VBS-element vii) 
- Verbeterpunten Brzo-inspectie 2017 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Opvolging verbeterpunten Brzo-inspectie 2017 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Te groot hoogteverschil bij vluchtwegen 
- Voorkomen van onbevoegde bediening van het bluswaternet 
- Bewaking van de houdbaarheid van ademluchtcilinders en plaatsen van een stofkap 
- Verbeteren administratie checklisten oogrondes 
- Uitvoeren analyse checklisten oogrondes 
- Neem VBS-elementen mee in onderzoek naar incidenten 
- Administratieve verbeteringen procedure auditing  
- Betrek de directie in een eerdere fase bij de Managementreview 
- Betrek PBZO-beleid nadrukkelijker in de managementreview 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.  


