Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Vopak Terminal Botlek-Noord
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel
om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op een publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de
resultaten van deze Brzo-inspectie..
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met arbeidsomstandigheden, veiligheid of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 30 september 2014 en 14 oktober 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf Vopak Terminal
Botlek Noord te Botlek Rotterdam. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral
onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het
bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 6 november 2014 lieten de inspecteurs
het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten
van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is Vopak Terminal Botlek-Noord?
Vopak Terminal Botlek-Noord is gespecialiseerd in de opslag en overslag van minerale oliën en
chemicaliën.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij het bedrijf de volgende onderdelen:
Een installatiescenario waarin is beschreven welke incidenten bij het bedrijf kunnen ontstaan, wat de
gevolgen hiervan zijn en welke maatregelen het bedrijf treft om die gevolgen tegen te gaan. Ook is in
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het installatiescenario de risico’s van de beschreven incidenten voor en na het treffen van de
maatregelen aangegeven met een risicowaardering.
Resultaten
Wat is op orde?
• Tijdens de Brzo-inspectie is een installatiescenario gecontroleerd. Het scenario bevat een
duidelijke beschrijving van het incident dat kan plaatsvinden. De gevolgen hiervan zijn ook
vermeld. De maatregelen die het bedrijf hiertegen treft, zijn beschreven. Dit zijn zowel
maatregelen om het incident te voorkomen en maatregelen om de gevolgen van een incident
dat toch heeft plaatsgevonden te beperken.
• Ook zijn de risico's van een incident na het toepassen van maatregelen bepaald. Daarnaast
bevatten de scenario's een registratie van de wijzigingen van de tekst van het scenario.
Het geïnspecteerde installatiescenario bevat de noodzakelijke onderdelen. De beschreven
maatregelen zijn aanwezig en functioneren. De risico's van een incident zijn op acceptabele
wijze ingeschat.
• Het installatiescenario voldoet aan de eisen van het Brzo.
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Installatiescenario’s zijn analyses op papier van zaken die mis kunnen gaan. Het doel daarvan is vaststellen welke
maatregelen nodig zijn om de kans dat er iets mis gaat zo klein mogelijk is en het gevolg ervan, mocht het toch gebeuren, zo
klein mogelijk is.

Verbeterpunten (geen overtreding)
• In het scenario stonden enkele kleinere onjuistheden die echter geen gevolg voor het
scenario, het verloop hiervan en de effectiviteit van de maatregelen hebben. Het bedrijf moet
deze onjuistheden echter wel corrigeren.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die
de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

