
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Koole Tankstorage Minerals 
BV te Petroleumweg 56, Vondelingenplaat RT 
 
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 4, 6, 10, 11, 17 en 24 maart 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag 
Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Koole Tankstorage Minerals BV (verder te noemen KTM). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 27 maart 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is KTM? 
Koole Tankstorage Minerals (KTM) is een op- en overslagbedrijf voor minerale oliën en aanverwante 
producten. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij KTM de volgende onderdelen: 

 VBS element i - Contractormanagement 

 VBS element iii - Onderhoud(management)systeem 

 VBS element vi - Systematische beoordeling van veiligheidsprestaties 

 VBS element vii - Audits 

 Domino-effecten 

 ATEX 

 Maatregelen algemeen 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Onderhouds(management)systeem:  
KTM bezit een nieuw programma voor planning en registratie van inspecties en onderhoud en waarin ook de 
inspectiefrequenties zijn vastgelegd. De registratie en prioritering van inspectie en onderhoud, in het 
bijzonder aan kritische installaties, is procedureel geborgd.  
 
Systematische beoordeling van veiligheidsprestaties:  
De regelmatige monitoring van de prestaties op alle VBS elementen is geborgd in de procedure en het 
beleid. De prestaties worden gemeten met KPI's en audits, zodat een uitspraak gedaan kan worden over het 
functioneren van het VBS en het onderhoudsmanagement.  
 
Audits:  
De planning van de audits op alle VBS elementen is geborgd. De tijdige afhandeling van acties uit audits 
wordt gemonitord. 
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Domino-effecten:  
De bewoners in de buurt van KTM worden regelmatig geïnformeerd over de mogelijke effecten van het 
bedrijf. 
 
Contractormanagement: 
De afspraken over veilige uitvoering van werkzaamheden die door contractor worden uitgevoerd op het 
terrein van KTM zijn geborgd. KTM heeft gesprekken met de contractors gevoerd en een uitgebreide training 
over veiligheid gegeven. Allen contractors die deze training hebben gehad mogen op het terrein van KTM 
werkzaamheden verrichten. 
KTM heeft een Project management systeem geïntroduceerd waarin aandacht is besteed aan veiligheid. Bij 
keuze voor leveranciers besteedt KTM aandacht aan veiligheid.  
 
ATEX: 
KTM heeft een beleid ten aanzien van gebruik van mobiele arbeidsmiddelen binnen gevarenzones en pas dit 
beleid toe. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
Onderhouds(management)systeem:  
De uit te voeren werkzaamheden worden echter nog niet eensluidend geregistreerd. Niet alle inspecties 
worden tijdig uitgevoerd of tijdig gereed gemeld en de onderhoudshistorie wordt niet in alle gevallen 
geregistreerd.  
 
Audits:  
De procedurele borging van het auditproces is niet eensluidend en moet verbeterd worden.  
 
Domino-effecten:  
De separate brand- en overdrukcontouren zijn niet gedocumenteerd, waardoor de effecten bij de domino-
bedrijven niet bepaald kunnen worden. En de domino-effecten veroorzakende of ontvangende bedrijven 
onderling hebben niet de mogelijkheid gehad daarop maatregelen te nemen. 
 
Maatregelen algemeen: 
KTM moet meer aandacht besteden aan doelmatige aarding van mobiele apparaten en goede 
housekeeping. 
 
Eindoordeel 

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

 


