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Inspectiedagen 12 februari en 3 maart 2020

Datum definitief rapport: 11 mei 2020

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Inter Terminals Amsterdam
B.V. te Sextantweg 10 -12, 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 12 februari en 3 maart 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en
de veiligheidsregio het bedrijf Inter Terminals Amsterdam B.V. (verder te noemen ITA).
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 maart 2020 op hoofdlijnen bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is ITA?
ITA is een bedrijf voor de op- en overslag van benzine, gasolie, diesel en stookolie.
Deze producten worden aan- en afgevoerd met zeeschepen en binnenvaartschepen. De opslag vindt plaats
in verticale bovengrondse opslagtanks, met een opslagcapaciteit van maximaal 618.200 m3.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij ITA de volgende onderdelen:
- De wijze waarop ITA opvolging heeft gegeven aan de actiepunten van de voorgaande inspectie.
- Onderwerpen omtrent het toezicht op de prestaties.
- De invulling van de werkvergunning bij ATEX-werkzaamheden
- Zichtbaar- en bereikbaarheid handbrandmelders.
- Mitigerende maatregelen rondom aanpassingen schuimblus systeem.
Resultaten
Wat was op orde?
- De opvolging van actiepunten van de voorgaande inspectie.
- Mitigerende maatregelen rondom aanpassingen schuimblus systeem.
- Registratie van de “Resultaten oefeningen, trainingen en opleidingen & effectiviteit gevolgde opleidingen”.
- De invulling van de werkvergunning bij werkzaamheden in Atex-zones.
Wat waren de verbeterpunten?
- Borging schilderwerkzaamheden in bestaand registratiesysteem voor onderhoudswerkzaamheden.
- Actualiseren van bestaande regelgeving in het Explosie Veiligheids Document (EVD) en deze uitdragen
aan het personeel.
- Actualiseren van functiebenamingen in procedures
- Zichtbaar- en bereikbaarheid handbrandmelders.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
Inter Terminals Amsterdam B.V. 2020

Pagina 2 van 12

