
 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vopak Terminal Vlaardingen B.V. te 
Kon Wilhelminahaven ZOZ 1, Vlaardingen 
 
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 juni 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het 
bedrijf Vopak Terminal Vlaardingen B.V. (verder te noemen Vopak Vlaardingen). De resultaten zijn in kaart gebracht 
en op 12 juni 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Vopak Vlaardingen? 
Op- en overslag van plantaardige- en dierlijke oliën en vetten en het faciliteren van boord-boord verladingen aan de 
steigers. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Vopak Vlaardingen de volgende onderdelen: 

 De rondgang (maatregelen); 

 De wijze waarop Vopak Vlaardingen de actiepunten van de Brzo-inspectie van 2019 heeft opgepakt; 

 De wijze waarop Vopak Vlaardingen haar personeel heeft opgeleid; 

 De wijze waarop Vopak Vlaardingen communiceert over veiligheid; 

 De wijze waarop Vopak Vlaardingen incidenten registreert en onderzoekt. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 Het terrein van Vopak Vlaardingen is goed verzorgd en netjes opgeruimd wat een  veilige beheersing van de 
uitvoering bevordert; 

 Vopak Vlaardingen heeft de actiepunten van de Brzo-inspectie van 2019 goed opgepakt; 

 Vopak Vlaardingen communiceert op een goede wijze over veiligheid; 

 Vopak Vlaardingen heeft een goed systeem om de opleidingen en trainingen van het personeel te 
organiseren. 

 Vopak  Vlaardingen houdt voldoende toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.  
 
Wat waren de verbeterpunten? 

 Vopak Vlaardingen moet de belijning op haar terrein vernieuwen; 

 Vopak Vlaardingen moet overwegen of de brandslangkasten op haar terrein nog wel nut hebben. 

 Vergelijk de gemeten capaciteiten van de bluswaterpompen met de noodzakelijke hoeveelheid bluswater 
conform het maatgevende scenario en leg de conclusie vast. 

 Indien er vervuiling wordt geconstateerd tijdens de uitvoering van het spoelprogramma, dan dient nader te 
worden aangegeven wat dit inhoud en of er consequenties aan verbonden moeten worden. 

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


