
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vopak Terminal 
Eemshaven B.V. te Ranselgatweg 2, Eemshaven 
 
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 21 november 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Vopak Terminal Eemshaven B.V. (verder te noemen VTEH). De resultaten 
zijn in kaart gebracht en op 21 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is VTEH? 
De hoofdactiviteit van VTEH is de strategische opslag van benzine en diesel in elf opslagtanks van 
circa 60 000 m³. Vullen en ledigen van deze tanks van en naar binnenvaartschepen en zeetankers 
vindt zeer laagfrequent plaats, circa eens per vijf jaar. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij VTEH de volgende onderdelen: 
- Opvolging van bevindingen uit de inspectie van 2017. 
- De wijze waarop VTEH omgaat met wijzigingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor de risico's 

van zware ongevallen. 
- De wijze waarop VTEH is voorbereid op noodsituaties inclusief opleiden en oefenen van het 

personeel. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- VTEH heeft op basis van de bevindingen uit de inspectie van 2017 verschillende acties gestart, de 

resultaten zijn getoond. 
- VTEH heeft geborgd hoe omgegaan wordt met wijzigingen en de mogelijke gevolgen daarvan 

voor de risico's van zware ongevallen. De werkwijze wordt aantoonbaar gevolgd. 
- VTEH beschikt over een geschikt bedrijfsnoodplan, noodsituaties worden geoefend en het 

personeel is opgeleid en geoefend voor deze situaties. 
 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat er geen sprake meer was van de overtredingen zoals 
omschreven in het rapport van de Brzo-inspectie van 1 en 2 november 2016. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
VTEH moet nagaan of de training van de piketfunctionarissen voor het Commando Plaats Incident 
(CoPI) herhaald moet worden om het kennisniveau te borgen. 
 
  



Eindoordeel 

 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het verbeterpunt gaat uitvoeren.  



 


