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 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 11, 12 en 13 april 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio
het bedrijf Oiltanking Amsterdam B.V. (verder te noemen Oiltanking). De resultaten zijn in kaart gebracht en
op 13 april 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Oiltanking?
Oiltanking heeft diverse opslagtanks welke worden verhuurd voor de opslag van brandbare vloeistoffen en
Melasse. De aan- en afvoer gaat voornamelijk per schip.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Oiltanking de volgende onderdelen:
- De opvolging van de actiepunten uit het BRZO-inspectierapport 2016;
-Het opleiden van eigen werknemers;
- De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van eigen werknemers;
-Procedures voor het uitvoeren van veiligheidsstudies, door Oiltanking uitgevoerde veiligheidsstudies,
maatregelen welke voorgeschreven worden in de veiligheidsstudies;
-Veilige uitvoering van werkzaamheden en onderhoud van de installaties;
-De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen aan techniek of de organisatie ;
-Veroudering met betrekking tot installatieleidingen en koel- en bluswaterleidingen
Resultaten
Wat was op orde?
-De actiepunten van het inspectierapport van 2016 zijn in voldoende mate opgepakt;
-De kennis van veiligheidskritische procedures en werkinstructies bij de operators wordt getoetst en het
resultaat hiervan geregistreerd. Daarnaast is er een opleidingsmatrix met de opleidingseisen voor alle
verschillende functies. Tevens is er een opleidingsregister waarin de door de verschillende personeelsleden
gevolgde opleidingen wordt bijgehouden;
-Oiltanking voert veiligheidsstudies uit, bepaalt indien nodig maatregelen om veiligheidsrisico’s te verkleinen,
en voert deze maatregelen uit;
-De onderhoudsvisie van Oiltanking is het uitvoeren van preventief onderhoud, het voorkomen van uitval en
continu blijven verbeteren. De planning van het onderhoud en de uitvoering daarvan is hierop afgestemd;
-Er is een project engineer aangesteld voor het bewaken van het wijzigingsproces. Uit een steekproef blijkt
dat deze procedure wordt gevolgd;
-Het fenomeen veroudering wordt door Oiltanking beheerst door het uitvoeren van inspectie en onderhoud.
Studies om gericht te kunnen kijken naar onderdelen welke gevoelig zijn voor veroudering worden
uitgevoerd;
-Het fenomeen Corrosie Onder Isolatie ("CUI") is door Oiltanking bij hun apparatuur onderzocht. Het blijkt dat
Oiltanking Amsterdam B.V. 2017

Pagina 2 van 16

dit, als gevolg van de gebruikte condities geen kwestie is;
-Veroudering is een regulier onderdeel van het inspectie- en onderhoudsprogramma bij koel- en
bluswaterleidingen;
Wat waren de verbeterpunten?
-De rol van de project engineer voor de coördinatie van de procedure voor het beheersen van wijzigingen
moet in de functieomschrijving worden opgenomen ;
-De minimaal vereiste score bij het aftoetsen van de kennis van veiligheidskritische procedures en
werkinstructies moet Oiltanking vaststellen;
-Er moet meer prioriteit gegeven worden aan het toetsen van de kennis van de veiligheidskritische
procedures en werkinstructies;
-Niet alle functies zijn juist benoemd in de procedure voor het wijzigingsproces. De functie project engineer
moet in de procedure voor het beheersen van wijzigingen worden opgenomen;
- De keuze voor een de toegepaste onderhoudsstrategie moet voor alle installatie-onderdelen duidelijker
worden vastgelegd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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