
 
 
 

 
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Oiltanking Amsterdam B.V. te 
Heining 100, Amsterdam 
 
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 11, 12 en 17 mei 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Oiltanking Amsterdam B.V. (verder te noemen OTA). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 17 mei 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is OTA? 
OTA heeft diverse opslagtanks die worden verhuurd voor de opslag van brandbare vloeistoffen en melasse. 
De aan- en afvoer van deze stoffen gaat voornamelijk per schip. 
 
Hoe is de inspectie uitgevoerd? 
De inspectie bij OTA heeft, als gevolg van de Corona maatregelen en met toestemming van het bedrijf, als 
volgt plaatsgevonden:  
• De inspectie heeft ten behoeve van de verificatie van aanwezige maatregelen gedeeltelijk bij het bedrijf 

plaatsgevonden waarbij voldoende afstand tot elkaar werd bewaard.  
• De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videogesprekken; 
• De inspectie en de rapportage zijn voornamelijk gericht op de grondslagen “gedocumenteerd” en 

“geschikt” en waar mogelijk “geïmplementeerd”; 
• De terugkoppeling heeft via een videogroepsgesprek plaatsgevonden. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij OTA de volgende onderdelen: 
• - Rondgang en verificatie van de beheersmaatregelen (LOD’s) uit geselecteerde scenario's. 
•  In een installatiescenario wordt van een specifieke gebeurtenis onder andere beschreven met welke 

beheersmaatregelen de risico’s van die gebeurtenis worden beheerst. 
• - De opvolging van de bevindingen van de inspectie van 2020. 
• - De wijze waarop OTA de opleidingsbehoefte en opleidingen van het personeel heeft bepaald en de 

uitvoering daarvan bijhoudt. 
• - De wijze waarop de inspectie en onderhoud van installaties bij OTA is geregeld en wordt gecontroleerd. 
• - De organisatie van het werkvergunningensysteem bij OTA en de controle op het veilig uitvoeren van de 

inspectie  en onderhoudswerkzaamheden. 
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Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 OTA heeft voldoende opvolging gegeven aan de bevindingen uit het inspectierapport van 2020. 
 OTA beschikt over functieomschrijvingen waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

benoemd zijn. 
 OTA controleert de geschiktheid en de vakbekwaamheid van de medewerkers van contractors. 
 OTA beschikt over opleidingsplannen per medewerker. 
 OTA laat jaarlijks trilling metingen uitvoeren aan de pompen van de VRU 
 De beveiligingen genoemd in de twee geïnspecteerde installatiescenario zijn aanwezig en worden 

onderhouden. 
 Veiligheid kritische equipment is herkenbaar in het onderhoud systeem aangeduid. 
 De werkinstructie voor het bedienen van de VRU borgt dat deze op een veilige manier kan 

functioneren. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

 OTA moet alle buiten gebruik gestelde brandblusapparatuur voorzien van markeringen "buiten 
gebruik".  

 OTA moet de opleidingsstatus van de medewerkers duidelijker in één overzicht zichtbaar maken. 
 OTA moet de interne audit op VBS element "De organisatie en het personeel" dit jaar alsnog 

uitvoeren. 
 OTA moet een strenger beleid voeren bij de uitgifte van Hoog risico werkvergunningen. 
 OTA moet nagaan of de gestelde KPI's op het VBS element "organisatie en personeel" nog wel 

leiden tot verbetering. 
 De voor inspectie en onderhoud van tanks toegepaste normen, zijn niet duidelijk in het 

onderhoudsbeleid opgenomen. 
 De daadwerkelijke uitvoering van onderhoud dient beter te worden geborgd. 
 De scenario's dienen te zijn gebaseerd op één gebeurtenis en niet op meerdere gebeurtenissen 

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


