Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij
Haan Oil Storage B.V. te Wieldrechtseweg 35, Dordrecht
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 Brzoinspectie.
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 13 september 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo
het bedrijf Haan Oil Storage B.V. (verder te noemen Haan Oil Storage). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 21 september 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Haan Oil Storage?
Haan Oil Storage is een tankopslagbedrijf gevestigd in de zeehaven van Dordrecht en is een
onderdeel van de groep waar onder andere ook de tankterminal ‘Standic’ te Dordrecht alsmede ‘Haan
Tankstations’ toebehoort. De tankterminal verzorgt de op- en overslag van olieproducten voor diverse
klanten. Na de realisatie van de eerste tankbouw in 1956 is de terminal in de loop der jaren flink
uitgebreid.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Haan Oil Storage de volgende onderdelen:
• Het project van de samenvoeging van tankput 1 en 2
• De keuringen en onderhoud van de opslagtanks
• De opvolging van de bevindingen van de inspectie van 2015
• Het gebruik van Key Performance Indicators en audits
• Het PBZO en de directiebeoordeling
Resultaten
Wat was op orde?
• Inspecties aan leidingen en tanken vinden tijdig plaats
• Benodigde reparaties worden uitgevoerd en vervolgens gecontroleerd
• De bevindingen van de vorige inspectie worden opgevolgd
• Er zijn KPI's vastgesteld die periodiek worden gemonitord
• Het management systeem wordt beoordeeld en geëvalueerd
Wat waren de verbeterpunten?
Procedures en werkinstructies moeten consequent worden toegepast
Registraties dienen adequaat te zijn
Eindoordeel

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

