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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Varo Energy Tankstorage 
B.V. terminal Hengelo te Aardoliestraat 5, Hengelo ov 
 
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 31 maart 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Varo Energy Tankstorage B.V. terminal Hengelo (verder te noemen VARO). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 31 maart 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
De inspectie voor de terminal Hengelo is deels op afstand (presentaties en interviews) en deels op locatie 
uitgevoerd. 
 
Wat voor een bedrijf is VARO? 
VARO is een bedrijf voor de opslag van brandbare vloeistoffen in opslagtanks (ethanol, benzine- en 
dieselproducten). Ook vindt er opslag plaats van vloeibare chemicaliën die aan de brandbare vloeistoffen 
worden toegevoegd. De aan- en afvoer van deze producten gebeurt met tankschepen en tankauto's. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij VARO de volgende onderdelen: 
- opvolging van actiepunten uit de Brzo inspectie 2020; 
- het toezicht op de prestaties, doelstellingen en prestatie indicatoren; 
- de uitvoering van interne audits; 
- de uitvoering van de directiebeoordeling; 
- de wijze waarop VARO omgaat met COVID-19; 
- de werkwijze rondom schuimvormend middel ten behoeve van brandbestrijding; 
 
Resultaten 
Wat was op orde? 
- De acties uit de Brzo inspectie van 2020 zijn goed opgevolgd. 
- Er maken en meten van prestaties is voldoende aantoonbaar. 
- Het rapporteren van acties in de maandrapportages. 
- De interne audits en de directiebeoordeling worden volgens planning uitgevoerd. 
- Er is voldoende aandacht voor de (mogelijke) gevolgen van COVID-19. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- VARO moet de procedure voor audits tekstueel aanpassen aan het ingevoerde actiebeheerssysteem; 
- VARO dient rekening te houden met de eigenschappen van schuimvormend middel in relatie tot de 
omstandigheden waaraan het blootgesteld kan worden. 
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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. 
 
 


