
 

 

 
 
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Shell Europoort te 
Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam 
 
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 9, 10 en 17 oktober 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Shell Europoort (verder te noemen Shell Europoort). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 26 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Shell Europoort? 
Shell Europoort is een tankterminal voor de opslag van aardolie producten. Aan- en afvoer van deze 
producten vindt plaats via (zee)schepen en pijpleidingen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Shell Europoort de volgende onderdelen: 

- VBS i: de organisatie en het personeel; 
- VBS vi: het toezicht op de prestaties en incidentenonderzoek; 
- VBS vii: controle en analyse; 
- Inspectie van de bedrijfsbrandweer; 
- Veilige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- VBS i: de organisatie en het personeel: 
De beveiligingsmedewerkers hebben een actieve rol in de noodorganisatie en zijn hiervoor 
voldoende getraind. Er wordt regelmatig geoefend.   

- VBS vi: het toezicht op de prestaties en incidentenonderzoek: 
Shell Europoort heeft een goed systeem om toezicht te houden op de werkzaamheden die op het 
terrein plaatsvinden.   

- VBS vii: controle en analyse: 
Shell Europoort heeft een goed systeem voor de uitvoering van audits en voert de audits 
gestructureerd uit. 

- Inspectie van de bedrijfsbrandweer: 
Shell Europoort heeft goede procedure voor het omgaan met incidenten. Ervaringen met incidenten 
worden voldoende gedeeld binnen de organisatie. 

- Veilige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden: 
Shell Europoort heeft een digitaal werkvergunningssysteem dat geschikt is voor de veilige uitvoering 
van de onderhoudswerkzaamheden. 
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Wat waren de verbeterpunten? 
- VBS element vii: 

Shell Europoort zal beter moeten omschrijven/aantonen dat VBS audits ook uitgevoerd worden bij 
de locatie Europoort. Eveneens heeft Shell Europoort een audit procedure die in revisie is, omdat de 
huidige procedure verbeterd kan worden. Er wordt echter al deels gewerkt volgens deze nieuwe 
gereviseerde procedure. Shell Europoort zal de gereviseerde procedure moeten invoeren in het 
VBS. 

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


