
 

 

BESLUIT RISICO ZWARE ONGEVALLEN 

Aanleiding 

Service Terminal Rotterdam valt binnen de werkingssfeer van het Besluit Risico Zware Ongevallen. 

Hiertoe heeft zij onder meer een Preventie Beleid Zware Ongevallen (PBZO document) vastgesteld, 

Veiligheidsrapportage opgesteld en Veiligheidsbeheerssysteem vastgesteld en geïmplementeerd. 

Tevens is Service Terminal Rotterdam in 2010 en 2014 aangewezen als zijnde een Domino inrichting. 

Het PBZO document in inzichtelijk (en downloadbaar) via 

http://www.serviceterminal.com/businessassurance/brzo, onder de naam ‘Prevention Policy 

(Dutch)’. 

Hoofdactiviteiten 

Het primaire doel van Service Terminal Rotterdam is het opslaan van bunkerolie en blendproducten 

(UN 1202 en 9003) in landtanks en ligplaats bieden aan schepen voor het overslaan van vloeistoffen. 

Voor dit doel beschikt STR over 11 landtanks, één steiger en ca. 450 meter kade.  

Voornaamste gevaren en de risico’s 

Van de activiteiten binnen het bedrijf is de boord-boord-overslag bepalend voor de risico’s van het 

bedrijf. Voorbeelden van calamiteiten zijn brand op de schepen en een toxische wolk ten gevolge het 

vrijkomen van deze producten bij overslag. De opslag van stookolie en blendproduct draagt niet bij 

aan de externe risico’s en het scenario dat kan optreden is brand.  

Voornaamste producteigenschap in het kader van risicobeheersing is dat de fueloil in gebruik en 

opslag bij Service Terminal Rotterdam een brand niet zelf kan onderhouden (dit is aangetoond 

m.b.v. ASTM D4206 onderzoek). 

Er zijn diverse voorzieningen getroffen om de gevaren en risico’s zoveel als redelijk mogelijk te 

beperken. Voorbeelden van maatregelen zijn: 

a) Planmatig onderhoud van de installaties, in het bijzonder die onderdelen die een belangrijke 
functie hebben in de beperking van risico’s zoals veiligheidsvoorzieningen, kritische installaties 
en brandbestrijdingsmiddelen; 

b) Acceptatie van de stoffen die aan de kade van STR mogen worden overgeslagen 
c) Procedures, werkinstructies 
d) Training en opleiding 
e) Periodieke oefeningen noodprocedures en live test brandblussysteem. 
 

Service Terminal Rotterdam is lid van de Gezamenlijk Brandweer welke periodiek verschillende 

scenario’s gezamenlijk oefenen.  

Handhaving en inspecties 

De toezichthoudende instanties (DCMR, VRR, SZW en/of RWS) voeren periodiek handhavings- en 

inspectiebezoeken uit.  



Hieronder treft u de voornaamste correspondentie c.q. data aan in relatie tot de BRZO van de 

afgelopen 3 jaar. 

 Datum Onderwerp Opmerking 

2013    

 03-06 2013 BRZO inspectie (DCMR, VRR, ISZW) Geen overtredingen 

    

2014    

 23-06-2014 BRZO inspectie (DCMR, VR) Geen overtredingen 

 21-11-2014 WABO inspectie milieuvergunning (DCMR) Geen overtredingen 

    

2015    

 23-03-2015 Indienen actueel Veiligheidsrapport (5 jaarlijks) - 

 17-06-2015 Verzoek om nadere informatie Veiligheidsrapport (DCMR) - 

 24-07-2015 
26-10-2015 

Indienen nadere informatie Veiligheidsrapport (Nog) geen 
beoordeling 
ontvangen 

 04-08-2015 WABO inspectie milieuvergunning (DCMR) Geen overtredingen 

 14-12-2015 WABO inspectie milieuvergunning (DCMR, VRR, SZW) Geen overtredingen 

    

2016    

 24-05-2016 COPI oefening  

 13-10-2016 BRZO inspectie / zienswijze ingediend. 3 overtredingen* 

 12-12-2016 WABO inspectie Geen overtredingen 

2017 28-08-2017 Verzoek om nadere informatie (juli 2017) 
Veiligheidsrapport (DCMR) ingediend. 

- 

 23-25 en 31 
Okt. 2017 

BRZO inspectie (DCMR, VRR, RWS) 
(Ageing, Inspectie en Onderhoud, Incidenten en 
Noodorganisatie en MRA) 

Geen overtredingen 

 06-11-2017 WABO inspectie 1 overtreding** 

 December 
2017 

WABO inspectie  

    
* categorie 3, lichtste categorie; alle 3 m.b.t compleetheid documenten. Corrigerende maatregelen genomen, overlegd aan 

bevoegd gezagen en opheffing overtredingen bevestigd. 

** overtreding i.r.t. inconsistentie in procedure aangaande doen van bedrijfsmeldingen. Direct gecorrigeerd en overlegd 

aan bevoegd gezag. 

 

Meer informatie 

Indien u meer informatie wenst te ontvangen en/of vragen heeft aan kunt u een contact opnemen 

met Service Terminal Rotterdam. U kunt hiertoe een mail sturen aan qhse@serviceterminal.com 

onder vermelding van tenminste uw naam, adres en telefoonnummer en uw verzoek. Een 

medewerker zal vervolgens telefonisch contact met u opnemen. 

Tevens kunt u informatie vinden op de volgende publieke websites: 

Meer informatie over Service Terminal Rotterdam is te vinden via: 

-  http://dcmr.gisinternet.nl/  

-  http://nederland.risicokaart.nl/  

 

 

Update:  11 december 2017. 
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