
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nippon Gases Netherlands 
B.V. te Beugsloepweg 3, Vlaardingen 
 
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 4 juni 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
waterkwaliteitsbeheerder het bedrijf Nippon Gases Netherlands B.V. (verder te noemen Nippon). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 4 juni 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Nippon? 
Nippon slaat op het terrein in Vlaardingen volle en lege gascilinders op die gevuld kunnen zijn met gassen 
die oxiderende-, brandbare-, en toxische gevaarseigenschappen kunnen hebben. 
Nippon laat de volle cilinders afvoeren naar klanten en de lege cilinders worden afgevoerd naar andere 
vestigingen van Nippon in Nederland en België. 
Nippon vult in Vlaardingen verder alleen stikstofcilinders af. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 

De inspecteurs controleerden bij Nippon de volgende onderdelen: 
- Opvolging actiepunten Brzo inspectie 2020  
- Visuele inspectie 
- Afstroomroutes en daarbij behorende technische maatregelen 
- Noodplan 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Orde en netheid; 
- Opvolging actiepunten Brzo inspectie 2020; 
- Actuele stoffenlijst beschikbaar; 
- Actuele veiligheidsinformatiebladen beschikbaar. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Afsluiters in het schoonhemelwater bedrijfsriool aanbrengen waarmee bij een brand het riool kan 
worden afgesloten zodat er geen milieugevaarlijke stoffen kunnen afstromen naar oppervlaktewater; 

- De beschrijving van de wijze van alarmering bij gasdetectie van de propaanopslag in het noodplan 
aanpassen;  

- De introductie van nieuwe medewerkers is niet geheel juist beschreven (handelswijze gasalarmen, 
visuele weergave noodknoppen) waardoor nieuwe medewerkers de instructies mogelijk niet juist 
begrijpen; 

- Borgen dat alle uitzendkrachten, contractors en bezoekers voldoende op de hoogte zijn van het 
noodplan; 
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- Calamiteitentassen moeten compleet zijn, in overeenstemming met het noodplan; De inhoud van de 
calamiteitentassen van de BHV-organisatie is niet in overeenstemming met het noodplan; 

- Nippon dient extra aandacht te besteden aan de voorgeschreven persoonlijke 
beschermingsmiddelen en het gebruik van mobiele gasmeters;  

- Telefoonnummers in het noodplan dienen aangepast te worden naar de locatie Vlaardingen; 
- Nippon dient meer aandacht te geven aan het melden van (bijna)ongevallen; 
- Trainen en opleiden van werknemers ten aanzien van de gevaren en risico’s van gasflessen met 

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


