Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Team Terminal BV te Rotterdam
Europoort
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel
om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op een publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de
resultaten van deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid of milieu te maken hebben. In het
rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 21 en 22 oktober 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf TEAM Terminal BV. De
inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De
inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan
schort. De inspecteurs lieten het bedrijf op 22 oktober 2014 weten wat hun bevindingen waren. In
deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het beoordeling van het
inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is Team Terminal BV?
Team Terminal BV is gespecialiseerd in opslag van minerale oliën.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij het bedrijf de volgende onderdelen:
1
• de juistheid en volledigheid van de informatie op de stoffenlijst ;
• de tijdigheid van inspectie en onderhoud aan de brandblusvoorzieningen;
2
• de volledigheid van de maatregelen in installatiescenario’s ;
• het onderhoud van de maatregelen in de installatiescenario’s.
Resultaten
Wat is op orde?
• De stoffenlijst die het bedrijf gebruikt voldoet aan de vereisten zoals die in de wet zijn
opgenomen.
• De aanwezige blusvoorzieningen worden door tijdige inspectie en tijdig onderhoud in stand
gehouden en zijn daardoor bedrijfszeker.
• In de scenario’s zijn effectieve maatregelen vermeld waarmee het bedrijf zoveel als mogelijk
voorkomt dat een incident plaatsvindt.
• De maatregelen die in de scenario’s staan vermeld zijn ook daadwerkelijk bij het bedrijf
aanwezig en zijn opgenomen in het inspectie-en onderhoudssysteem.

1

De lijst van gevaarlijke stoffen waarmee een bedrijf werkt. Deze lijst verschilt per bedrijf.
Installatiescenario’s zijn analyses op papier van zaken die mis kunnen gaan. Het doel daarvan is vaststellen welke
maatregelen nodig zijn om de kans dat er iets mis gaat zo klein mogelijk te houden. Ook staat erin hoe het bedrijf, mocht het
toch misgaan, de gevolgen ervan beperkt.
2

Verbeterpunten (geen overtreding)
• Het bedrijf heeft meer maatregelen getroffen dan zij in de scenario’s had vermeld. De
scenario’s zouden hierop aangepast moeten worden.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een of enkele verbeterpunten en geen
overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook
onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken
over doen.

