
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Euro Tank Terminal B.V. te 
Moezelweg 151, Europoort Rotterdam 
 
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 21, 22 en 24 april 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Euro Tank Terminal B.V. (verder te noemen ETT). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 6 mei 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is ETT? 
ETT is een bedrijf dat olieproducten vallend onder de zogenaamde K0-, K1-, K2- en K3-vloeistoffen 
waaronder methanol, nafta en jet fuel, op- en overslaat. De verlading vindt plaats van en naar schepen, naar 
spoorketelwagons en naar vrachtwagens. Tevens is er een aansluiting op het NAVO-pijpleidingen netwerk. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan is 
geen Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. 
Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast: 

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door ETT toegezonden 
documentatie; 

- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen; 
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen; 
- De inspectie en de rapportage zijn hoofdzakelijk gericht op de criteria “gedocumenteerd” en 

“geschikt”; 
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaats gevonden. 

 
De inspecteurs controleerden bij ETT de volgende onderdelen: 

- De opvolging van de actiepunten uit de inspectie van 2019; 
- Veiligheidsstudies; 
- Installatiescenario's; 
- Voorbereiding op noodsituaties; 
- Meten van veiligheidsprestaties; 
- Controle en analyse; 
- Domino-effecten. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- ETT beschikt over procedures om systematisch gevaren te identificeren en de risico's te beoordelen 
en past deze ook toe. 

- De toegepaste methodieken zijn geschikt. 
- ETT beschikt over een  noodplan, hierbij zijn de taken van de interne noodorganisatie afgestemd op 

de risico's. 
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- ETT heeft de domino-effecten als veroorzakend bedrijf voor de buurbedrijven goed bepaald. 
- ETT heeft per VBS-element veel KPI-’s – opgedeeld in leading en laging, die maandelijks worden 

gemonitord en besproken. 
- ETT voert verschillende interne audits uit waardoor zij voldoende inzicht heeft in de werking van het 

VBS 
- ETT voert jaarlijks een managementreview uit die wordt beoordeeld als volledig. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Niet alle actiepunten van de Brzo-inspectie 2019 zijn opgepakt hiervoor is door het bevoegd gezag 
een afsprakenbrief opgesteld. 

- De risicomatrix uit het preventiebeleid zware ongevallen moet geactualiseerd worden. 
- Van enkele installatiescenario's moet de risicoreductie, die met de genomen maatregelen is bereikt, 

nader beoordeeld worden. 
- Enkele  taken die in de praktijk bij het optreden van de noodorganisatie plaatsvinden dienen beter te 

worden beschreven in het noodplan.  
- ETT moet ook de passieve brandbeveiliging bij doorvoeringen beter inventariseren. 
- ETT heeft onvoldoende geïnventariseerd welke domino-effecten kunnen ontstaan als gevolg van 

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


