VOTOB in

2020

INLEIDING
Het bijzondere jaar 2020 is voor de tankopslag
zakelijk gezien een goed jaar geweest. Corona
heeft echter de manier van werken, ook in deze
sector bijzonder beïnvloed. Aanpassingen op de
bedrijven hebben geleid tot minimale aantallen
zieken en de operationele werkzaamheden
konden helemaal veilig worden voortgezet.

Nieuwe directeur VOTOB
De vereniging heeft in 2020 nieuwe stappen gezet om de
sector te ondersteunen. Zo is besloten dat er een iMVO
aanpak wordt ontwikkeld, komt er een next level veiligheidsaanpak en zal er worden nagedacht over de strategische
positionering van de tankopslag in de economie. Ook willen
we kijken naar de rol van de tankopslag in de energietransitie.
Deze zaken zullen in 2021 verder worden uitgewerkt.
De VOTOB wil de komende jaren bijdragen aan verdere
professionalisering van de sector en een constructieve
gesprekspartner zijn namens de tankopslag bij overheid
en andere stakeholders. In dit jaarverslag vindt u waarvoor
de VOTOB heeft gestaan in 2020!
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•
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Willem-Henk Streekstra
per 1 mei 2020 benoemd
(midden in Coronatijd)
Positie van de brancheorganisatie verder uitbouwen
Uitbreiding samenwerking
andere sectoren
Voorop lopen in ontwikkelingen

RESULTATEN IN 2020
1 Opslagcapaciteit GROEIT
2 Uitbreiden SMT voor meer veiligheid

3 Overslag schip en wal VEILIGER en SCHONER
4 Professionalisering opleidingen verzelfstandiging VOTOB Academy

5 Voorkomen opslag ONGEWENSTE STOFFEN
6 Tankopslag helpt CORONA bestrijden

7 Route naar minder emissies
8 Open en transparante VEILIGHEIDSPRESTATIES sector

9 Tankopslag neemt rol in ENERGIETRANSITIE
10 Verdere automatisering douanevoorschriften

LANGE
TERMIJN
PLANNING
VOTOB

Strategische positie opslagsector als belangrijk onderdeel
van de Nederlandse en internationale economie

Op zoek naar innovatieve opslagvormen
voor transitie duurzame energie

Ontwikkeling naar minder emissies
gevaarlijke stoffen

Met een meerjarenplan
streeft VOTOB naar een meer
strategische benadering van

Voor goede uitvoering omgevingswet
meer samenwerking met regionale organisaties

diverse onderwerpen. Er zijn 7
thema’s vastgesteld:

Behoud en versterking internationale positie
Amsterdamse energiehaven

Visie en actieplan internationaal
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ontwikkelen programma next level
veiligheid tankopslagsector

Voor meer uitgebreide informatie over de verschillende thema’s
kan contact met het VOTOB Bureau opgenomen worden.
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Continuering van de groei van
de tankopslagcapaciteit in het
Amsterdam-Rotterdam-gebied

•
•
•
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Van 10 miljoen m in 2005 naar
25 miljoen m3 in 2020.

Ondersteunen leden bij uitvoeren
nieuwe wet- en regelgeving

•
•

ISGOTT: voor het nog veiliger overslaan tussen wal en schip,
organisatie van webinar met externe partners en opname van
informatie in nieuwe opleiding.
Persistent Floaters: schonere verwerking van het
schoonmaakwater van schepen, weergave van verplichtingen
in ﬂyer en ﬂow chart.

1,5% groei voor de

Prognose van
komende jaren.

Aantal VOTOB leden groeit naar
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19.

Continue verbetering van SMT

•
•
•

Software: toevoeging nieuwe modules.
Meer verdieping met Stoffenmanagement en
Veiligheidsstudies
Mindware: veiligheidsbeleving/-cultuur bij bedrijven
in beeld. Samenwerking met Veiligheid Voorop
Hardware: geheel herzien en vernieuwd.

VOTOB
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Professionalisering van de speciﬁeke
terminal-opleidingen door verzelfstandiging
van VOTOB Academy

•
• 50
•4
•
•

Digitaal lesmateriaal beschikbaar in Duits, Engels en Vlaams.

operators slagen en ontvangen diploma Procesoperator
Tankopslag.
bedrijven starten eigen Academy met lesmateriaal en
docent van VOTOB Academy.

Nieuw: training Loadingmaster met aandacht voor ISGOTT6
VOTOB en VOTOB Academy verbonden door een Content
Advisory Board.

Voorkoming opslag ongewenste
stoffen in Nederland en Europa met
de Richtlijn Productacceptatie

•
•
•
•

Draagt bij aan een nog veiligere opslag door
bovenwettelijke controle
Schonere en veiligere producten voor mens,
milieu en klimaat
Voorkomt gebruik van stoffen met een
te hoge concentratie in brandstoffen
Overleg en samenwerking met ILT

ILT: “VOTOB toont maatschappelijke
verantwoordelijkheid”

•

Jan van den Bos, inspecteur-generaal
spreekt complimenten uit tijdens
ledenvergadering

• 120
•

personen volgen bedrijfstraining
Productacceptatie

Richtlijn Productacceptatie opgenomen
in SMT module stoffenmanagement

in 2020
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Tankopslag helpt Corona bestrijden

•
•
•

Door de aanwezigheid van tankopslagcapaciteit in Nederland
kon tijdens de Corona-crisis de beschikbaarheid van
desinfecterende middelen bv. van isopropylalcohol snel
opgeschaald worden.
Tankopslagbedrijven staan eigen voorraad beschermende
middelen af aan ziekenhuizen i.v.m. tekorten.
Samen met andere partijen opstellen van een ship-shore
guideline voor veilige contacten aan land- en waterzijde.
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Veiligheidsprestaties sector open en
transparant

•
•
•
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Inventarisatie en analyse bij VOTOB-leden van BRZOovertredingen en VOTOB veiligheidsprestatieindicatoren
Open en transparant overleg met overheid over
overtredingen om verbetermogelijkheden te
onderzoeken en implementeren
Cijfers openbaar op website gepubliceerd

Route naar minder emissies

•
•
•
•

Tankopslag draagt bij aan vraag van samenleving om vermindering van emissies
Overleg met sector, overheid en beleid om acceptabel evenwicht vast te stellen
in bedrijfskosten en maatschappelijke kosten
Opstellen van referentiewaarden voor kosteneffectiviteit
Vaststellen van regels omgang pZZS
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Tankopslag neemt rol in
energietransitie

•
•
•

Europese tankopslagbranches doen
gezamenlijk onderzoek naar rol in
energietransitie
Rol tankopslag cruciaal voor
leveringszekerheid en stabiliteit prijzen
Op zoek naar innovatieve opslagvormen
nieuwe energiebronnen

Verdere automatisering
douanevoorschriften

•
•
•
•

Kennisbijeenkomsten met externe
experts over Europese douanewetgeving
Ontwikkeling speciﬁeke handvatten
zoals template nieuwe EU-deﬁnitie
exporteur
Overleg en monitoring van overgang
nieuw douanesysteem DMS
Met andere brancheorganisaties
(VNPI, NOVE) gezamenlijke aanpak
tegen verlaging van verliesnormen

VOTOB werkt samen met:

Veiligheid Voorop

Safety Delta Nederland

Een samenwerkingsverband tussen diverse
partijen die zich richt op verbetering van
veiligheidscultuur en –prestaties.
De aanpassing van de SMT mindware-module
is een voorbeeld van een gezamenlijk project.

Heeft tot doel om de veiligheidsprestaties van
het (petro)chemische bedrijfsleven continu
te verbeteren. Het is een breed platform voor
onderzoek, kennis-ontwikkeling en implementatie.
VOTOB schaart zich samen met een reeks van
andere partijen achter de missie en visie.

VOTOB is lid van:

vereniging van Nederlanse
tankopslagbedrijven
Loire 150 | 2491 AK | Den Haag
+31 (0)70 337 87 50
info@votob.nl | www. votob.nl

