
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 periodiek 16 september 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag 
Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf VARO Energy Tankstorage B.V., locatie Geertruidenberg 
(verder te noemen VARO).  
 
Wat voor een bedrijf is VARO? 
VARO Energy is een internationaal bedrijf voor de opslag en distributie van brandstoffen. Op de 
terminal in Geertruidenberg worden brandstoffen opgeslagen, verladen van schepen en geladen in 
tankauto's voor verdere distributie. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij VARO de volgende onderdelen: 
Omdat VARO Energy meerdere vestigingen heeft in Nederland waar hetzelfde preventiebeleid en 
veiligheidsbeheerssysteem gevoerd wordt, is tijdens de inspectie alleen de implementatie van het 
Pbzo en VBS beoordeeld. De beoordeling van de geschiktheid en passendheid heeft tijdens de reeds 
uitgevoerd concerninspectie plaatsgevonden.  
 
De inspecteurs controleerden tijdens deze inspectie de volgende onderdelen: 
- De opvolging van de actiepunten van de vorige Brzo-inspectie. 
- De implementatie van het Pbzo. 
- De systematische beoordeling van de veiligheidsprestaties. 
- Het schuimvormend middel voor de incidentbestrijding. 
- De uitwerkingen en maatregelen van enkele scenario's. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De actiepunten naar aanleiding van de vorige Brzo-inspectie zijn tijdig opgevolgd. 
- Het systeem voor de opvolging van actiepunten is passend voor de organisatie en op de juiste 

wijze toegepast. 
- De systematische beoordeling van de veiligheidsprestaties zijn voldoende uitgevoerd. 
- De maatregelen uit de scenario's zijn aanwezig, onderhouden en men is voldoende op de hoogte 

van de juiste werking. 
- Het schuimvormend middel voor de stationaire koel- en blusinstallaties is geschikt om in te zetten 

bij de voorzienbare incidenten. 



 
 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Nieuwe medewerkers moeten eerder worden voorgelicht over de inhoud van het Pbzo. 
- De schatting van de risico's van scenario's en de risicoreductie kan positiever worden beschreven. 
- De leiding van de oude bluswaterleiding rondom de tankput is onvoldoende gemarkeerd als zijnde 

buiten gebruik. 
- VARO is gestart met het bedrijfsbrandweerrapport te actualiseren omdat het vigerende 

bedrijfsbrandweerrapport is verouderd. Tijdens de inspectie zijn enkele punten genoemd die in het 
nieuwe rapport dienen te worden beschreven 

 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. 
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 

 


