
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vopak Terminal Vlissingen 
B.V. te Frankrijkweg 4, Nieuwdorp 
 
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 10 en 11 juni 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
Veiligheidsregio het bedrijf Vopak Terminal Vlissingen B.V. (verder te noemen Vopak). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 19 juni 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Vopak? 
Op- en overslag van vloeibaar gemaakte brandbare gassen in bulk. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Vopak de volgende onderdelen: 
 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is er een 
aangepaste Brzo-inspectie uitgevoerd. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast: 

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Vopak toegezonden 
documentatie.  

- De interviews zijn deels op afstand uitgevoerd door middel van videobellen. 
- De plantinspectie door het bedrijf is in verkorte versie uitgevoerd. 

 
De onderwerpen die hierbij aan bod zijn gekomen zijn: 

- Terugkoppeling acties inspectie 2019 
- Onderhoud bluswatersysteem 
- Noodplan 
- Systematische beoordeling van veiligheidsprestaties 
- Audits 
- Management review 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Terugkoppeling acties inspectie 2019 
- Systematische beoordeling van veiligheidsprestaties 
- Audits 
- Management review 
- Noodplan 
- Onderhoudsmanagementsysteem 
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Wat waren de verbeterpunten? 
- De stoffenlijst voor de hulpdiensten moet de actuele voorraad vermelden. 
- Noodstoppen moeten te allen tijde bereikbaar zijn. 
- In de onderhoudsprocedure duidelijk aangeven waar de grens ligt tussen preventief en correctief  
- Onderhoud. 
- De opvolging van opmerkingen uit inspectierapporten verduidelijken. 
- Verduidelijken of meldingen van bijzondere voorvallen onderdeel zijn van lopende projecten. 

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

 


