Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vopak Terminal TTR B.V. te
Torontostraat 19, Botlek Rotterdam
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 7 en 8 juli 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf
Vopak Terminal TTR B.V. (verder te noemen Vopak TTR). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 juli
2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Vopak TTR?
De inrichting van Vopak Terminal TTR B.V. is ingericht voor het op- en overslag van vloeistoffen in bulk van
en naar:
- bovengrondse atmosferische opslagtanks;
- schepen (ook boord-boord overslag);
- tankauto’s / tankcontainers;
- ketelwagens.
- externe pijpleidingen.
Er worden geen producten geproduceerd. Wel ondergaan sommige producten een fysische behandeling
zoals verwarmen, mengen, filtreren.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Vopak TTR de volgende onderdelen:
- de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen: onafhankelijke
overvulbeveiliging tanks (VBS element ii)
- de controle op de exploitatie: Onderhouds(management)systeem (VBS element iii)
- het toezicht op de prestaties: Systematische beoordeling van de veiligheidsprestaties (VBS element
vi)
- Voert men een systematische audit van het preventiebeleid zware ongevallen en het
veiligheidsbeheerssysteem uit.
- Beoordeelt de directie van Vopak TTR jaarlijks de werking van het veilligheidsbeheerssysteem.
Resultaten
Wat was op orde?
- De controle op de exploitatie: Onderhouds(management)systeem
- Storingen en afwijkingen worden geregistreerd als werkorders in een digitaal systeem.
- Werkorders worden beoordeeld op opvolging naar gelang het risico op veiligheid en service.
- Het toezicht op de prestaties: Systematische beoordeling van de veiligheidsprestaties
- Vopak TTR heeft goed inzicht in haar veiligheidsprestaties.
- Vopak TTR beoordeeld regelmatig haar veiligheidsprestaties aan de hand van indicatoren.
- Vopak stuurt haar veiligheidsbeleid bij wanneer dat nodig is.

-

Controle en analyse
- Jaarlijks wordt een auditplanning opgesteld met onderwerpen die in de interne audit
beoordeeld moeten worden. Hierbij is geborgd dat het hele veiligheidsbeheerssysteem
periodiek wordt geaudit.
- Audits worden uitgevoerd conform de auditplanning.
- Acties uit de audits worden geregistreerd en opgevolgd.
- Door de directie is in juni 2016 een beoordeling van het veiligheidsbeheerssysteem
uitgevoerd.

Wat waren de verbeterpunten?
- Onafhankelijke overvulbeveiliging tanks
- Het Veiligheidsrapport dient inhoudelijk op een paar punten te worden aangepast:
- de aan/ afwezigheid van overvulalarmering / -beveiliging op verschillende tanks dient in
overeenstemming met de werkelijkheid te worden gebracht;
- de wijze van operationeel sturen op vullen versus beveiliging van voor overvullen van een
tank dient beter te worden beschreven.
- Onderhouds(management)systeem: werkorders worden niet altijd tijdig afgesloten wanneer zij
afgehandeld zijn, dit geeft verstoring van de uit te voeren werkorders.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie heeft het inspectieteam geen overtredingen geconstateerd. Wel is een aantal
verbeterpunten geconstateerd. Het inspectieteam verwacht van het bedrijf dat het die uitvoert.
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