Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Service Terminal Rotterdam
te Torontostraat 20, Botlek Rotterdam
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 23 en 24 oktober 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Service Terminal Rotterdam (verder te noemen STR). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 24 oktober 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is STR?
STR slaat bunkerolie en mengproducten op in horizontale opslagtanks. Schepen kunnen bij STR vloeistoffen
overslaan, dit wordt boord-boord verlading genoemd.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij STR de volgende onderdelen:
- Visuele inspectie inrichting.
- Opvolging actiepunten Brzo-inspectie 2017.
- Scenario-analyse op de volgende onderdelen:
o Organisatorische maatregelen, waaronder cameratoezicht, voorraadbeheer en toezicht
controlekamer.
o Technische maatregelen, waaronder hoog niveau alarmering en hoog-hoog alarmering met
overvulbeveiliging op de opslagtanks.
- Onderzoek naar (bijna) ongevallen;
- Het beoefenen van het bedrijfsnoodsplan.
Resultaten
Wat was op orde?
- Orde en netheid installaties en terrein.
- Het onderhoud van de technische maatregelen.
- De trendanalyse in relatie tot (bijna) ongevallen.
- De uitvoering van de organisatorische maatregelen.
- Het beoefenen van het bedrijfsnoodplan.
- Het melden en registreren van (bijna) ongevallen.
Wat waren de verbeterpunten?
- Vastleggen dat voordat een lossing plaatsvindt, er toestemming gegeven wordt door de Operational- of
Terminalmanager.
- Evalueren of het nodig is enkele aanduidingen in de ontwerptekeningen van de opslagtanks te wijzigen.
- Testprotocol opstellen voor het testen van de overvulbeveiligingen op de opslagtanks.
- De procedure voor het vullen van de opslagtanks in overeenstemming brengen met geldende normen.
- De incidentonderzoeken met voldoende diepgang uitvoeren.

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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