
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vopak Terminal 
Laurenshaven B.V. te Montrealweg 25, Botlek 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 6, 7, 8, 13 en 20 maart 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, 
de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Vopak Terminal Laurenshaven B.V. (verder te 
noemen Vopak). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 27 maart 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Vopak? 
Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van minerale olieproducten. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Vopak de volgende onderdelen: 

- Hoe Vopak omgaat met wijzigingen 
- Hoe Vopak de actiepunten van de Brzo-inspectie van 2018 heeft opgepakt 
- Hoe Vopak in de praktijk omgaat met veiligwerkvergunningen 
- Hoe Vopak omgaat met mechanische vermoeiing 
- Hoe Vopak omgaat met thermische vermoeiing 
- Hoe Vopak omgaat met drukapparatuur die voorheen onder de zorgplicht viel 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Vopak heeft op een goede en volledige manier beschreven hoe zij met wijzigingen wil omgaan. 
- Vopak  heeft een goede strategie m.b.t. ageing en voert deze in de praktijk ook zo uit. 
- Vopak heeft de meeste actiepunten van de Brzo-inspectie uit 2018 opgepakt op de lekkende hydrant 

34 na, deze hydrant levert nog wel voldoende blus-/koelwater. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Vopak werkt nog niet altijd volledig volgens de beschreven werkwijze hoe zij wil omgaan met 
wijzigingen. 

- De situatie van het lekkende hydrant 34  moet worden opgelost. 
- Vopak heeft bij 1 veilig werkvergunning niet alle risico's beschreven terwijl daarvoor wel de 

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


