
 
 
 

 
 
 
 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Titan LNG Flexfueler 001 BV 
te Maassluisstraat 2, Amsterdam 
 
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 14 mei 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf 
Titan LNG Flexfueler 001 BV (verder te noemen Titan). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 mei 
2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Titan? 
Titan bunkert LNG in een ponton en levert deze bij schepen af. De ponton wordt door een duwboot 
verplaatst. Op het moment van uitvoeren van de inspectie was de installatie nog niet operationeel maar wel 
vergund. Hierdoor is de beoordeling van de verbeterpunten minder streng geweest. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Of het veiligheidsbeheersysteem en het PBZO-document op hoofdlijnen de verplichte onderdelen bevatten. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- een inspectie-en onderhoudsplan is opgesteld. 
- een risico-inventarisatie is uitgevoerd. 
- een opleidingsoverzicht is opgesteld en het personeel is conform het overzicht opgeleid. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- In het PBZO-document ontbreekt het beleid m.b.t. de VBS-elementen. 
- het organisatieschema is onvolledig. 
- de procedure voor de risico-inventarisatie ontbreekt. 
- de diverse vormen van wijzigingen zijn niet beschreven. 
- de kpi's voor de VBS-elementen ontbreken. 
- het systeem van controle en analyse ontbreekt. 
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Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. Met name dient voor het 
meten van het functioneren van het VBS op korte termijn KPI’s en beleid m.b.t. de VBS-elementen opgesteld 
en geïmplementeerd te worden. 
 
 
 


