Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij VARO Energy Tankstorage B.V.,
locatie Geertruidenberg, Centraleweg 42 te Geertruidenberg
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 18 juni 2018 (onaangekondigde inspectie) en 11 en 13 september 2018 (periodieke inspectie) controleerden
inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het
bedrijf VARO Energy Tankstorage B.V., locatie Geertruidenberg (verder te noemen VARO). De resultaten zijn in
kaart gebracht en op 10 oktober 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is VARO?
VARO verzorgt de opslag en distributie van minerale- en biobrandstoffen voor hun systeem en stelt de logistieke
diensten ook ter beschikking aan derden. Op de terminal Geertruidenberg vindt opslag plaats, is er
scheepsverlading en worden tankauto's geladen voor verdere distributie.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij VARO de volgende onderdelen:
De mate waarin het bedrijf opvolging heeft gegeven aan de actiepunten die zij diende uit te voeren naar aanleiding
van de Brzo inspectie 2017.
Het onderdeel ‘Personeel en organisatie’ van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van het bedrijf. Het gaat om
maatregelen op het gebied van arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieu. Heeft het bedrijf dit goed
georganiseerd? En is het personeel daarvoor voldoende opgeleid?
Het onderdeel ‘Toezicht op de prestaties’ van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van het bedrijf. Is het bedrijf
altijd alert op de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen? Wijzen personeelsleden elkaar op risico’s?
Installatiescenario's: In deze scenario’s beschrijft het bedrijf welke ongevallen zich kunnen voordoen en wat het
bedrijf doet om die te voorkomen. Ook staat erin hoe het bedrijf de gevolgen wil beperken als het toch misgaat.
Milieu risico analyse (MRA): Een MRA geeft inzicht in de risico's van onvoorziene lozingen van schadelijke stoffen
voor het oppervlaktewater of een rioolwaterzuivering.
Tenslotte is gekeken naar het onderdeel ‘Veilige uitvoering’ van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van het
bedrijf door tijdens de inspectie te controleren op aanwezige maatregelen ten aanzien van werkvergunningen en
inspectie c.q. onderhoud.

Resultaten
Wat was op orde?
De acties voortkomend uit de Brzo inspectie 2017 zijn aantoonbaar opgevolgd.
Het bedrijf gaat redelijk om met de risico's rond arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieu. De organisatie is hier
redelijk voor ingericht. En het personeel is daarvoor redelijk opgeleid.
Tijdens deze inspectie keek het inspectieteam naar het onderdeel ‘Toezicht op de prestaties" van het
veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Een bedrijf moet altijd alert zijn op de gevaren van het werken met gevaarlijke
stoffen. Dit doet het bedrijf redelijk.
Het bedrijf heeft inzichtelijk beschreven welke ongevallen zich kunnen voordoen.
De MRA is deugdelijk en goed beschreven. Er wordt grotendeels gewerkt zoals beschreven.
Wat waren de verbeterpunten?
Het bedrijf dient te zorgen dat de veiligheidstraining voor derden door alle uitvoerders kan worden gevolgd. De
opleidingsmatrix dient te worden verduidelijkt.
De beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden in de procedure beoordelen en onderzoeken afwijkingen
dient te worden verduidelijkt. De instructie aan operators over de werkwijze bij het melden en onderzoeken van
afwijkingen moet worden verbeterd.
Eén scenario dient te worden herbeoordeelt op de aanwezige maatregelen en de effectiviteit hiervan.
Tijdens de inspectie is gecontroleerd op aanwezige maatregelen ten aanzien van werkvergunningen en inspectie
c.q. onderhoud. Hieruit is gebleken dat de borging van werkwijze en onderhoud verbetering behoeft.
Hercontroles
In 2018 zijn door het Bevoegd gezag Wabo en Inspectie SZW meerdere hercontroles uitgevoerd op de tijdens de
Brzo inspecties in 2016, 2017 en de onaangekondigde inspectie in 2017 geconstateerde overtredingen.
In 2017 en 2018 heeft Bevoegd gezag Wabo meerdere hercontroles uitgevoerd.
Vastgesteld is dat het bedrijf afdoende acties heeft ondernomen en heeft gepland om de overtredingen van de
Brzo inspecties in:
- 2016, zijnde O-01, werken conform de wijzigingsprocedure,
- 2017, zijnde O-01, onderhoud en werk uit inspecties te borgen en op te volgen en
- 2017 (onaangekondigde inspectie), zijnde O-01 werken conform de werkvergunningsprocedure,
op te heffen.
In juli en september 2018 heeft Inspectie SZW meerdere hercontroles uitgevoerd. Geconstateerd is dat de
overtredingen uit de Brzo inspectie van 2017 zijnde: O-02 (markering van gevarenzones) en O-03 (aanbrengen
van pictogrammen op leidingwerk) zijn opgeheven.
Geconstateerde overtredingen?
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de
ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een
zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke
dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging
van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.
Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:
Uit de inspectie is gebleken dat het bedrijf twee afwijkingen die vallen onder de definitie van ongewoon voorval in
het kader van milieu niet aan het bevoegd gezag had gemeld.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de
gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en
verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding
binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze
volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website
van BRZO+.

