
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 20 en 21 mei 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Vopak Terminal Vlaardingen B.V. (verder te 
noemen Vopak Vlaardingen). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 mei 2019 bekend gemaakt aan 
het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Vopak Vlaardingen? 
Op- en overslag van plantaardige- en dierlijke oliën en vetten en boord boord verladingen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Vopak Vlaardingen de volgende onderdelen: 

- Terugkoppeling actiepunt Brzo-inspectie 2018; 
- Rondgang 
- Ageing vermoeiing 
- Milieurisicoanalyse 
- Veilige uitvoer wijzigingen 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Het actiepunt van de Brzo-inspectie uit 2018 is opgelost; 
- Vopak voert een goede strategie uit om vermoeiing te voorkomen; 
- Vopak voert op een veilige manier wijzigingen uit. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Vopak moet tijdelijke wijzingen uitvoeren zoals beschreven in de procedure; 
- Vopak moet nagaan of er een verhoogde kans op blikseminslag bestaat voor tank 6007 die is 

voorzien van zonnecellenfolie. 
- De milieurisicoanalyse moet op een aantal punten worden aangepast. Voor zover tijdens de 

inspectie kon worden nagegaan, leidt dit tot een overschat risico met andere woorden: de gevaren 
voor waterverontreiniging worden nu te hoog ingeschat. 
Vopak moet een nieuwe milieurisicoanalyse opstellen bij de aanvraag van de revisievergunning. 

 
Wat was niet van toepassing? 

- Na kort onderzoek bleek dat het onderwerp passieve brandbeveiliging bij Vopak niet van toepassing 
te zijn. 
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Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 
 

 


