Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij VARO Energy Tankstorage B.V.,
locatie Geertruidenberg te 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 3 september 2019 (onaangekondigd) en 24 september 2019 (periodiek) 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). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 oktober 2019
bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is VARO?
VARO is een internationaal bedrijf voor de opslag en distributie van brandstoffen, 24 uur per dag, 365 dagen per
jaar. 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:
- De opvolging van de acties en overtreding van de voorgaande Brzo inspecties
- Faalmechanismen als gevolg van vermoeiing van materialen
- Drukapparatuur
- Passieve brandbeveiligingen
- Het management van veranderingen en wijzigingen
Resultaten
Wat was op orde?
VARO heeft de acties uit de BRZO inspectie van 2018 overgenomen in haar onderhoudsmanagement systeem.
Tijdens de inspectie zijn steekproefsgewijs acties doorgenomen, hierbij kon VARO aantonen dat de acties
uitgevoerd waren.
Op 23 mei 2019 is geconstateerd dat de overtreding van de vorige Brzo inspectie (11 en 13 september 2018) is
opgeheven. Uit de registraties bij VARO en overheidsinstanties is geleken dat VARO ongewone voorvallen zo
spoedig mogelijk melden en werkt conform de eigen procedure “melden van afwijkingen aan overheidsinstanties”.
Varo heeft voldoende invulling gegeven aan de acties om de overtreding op te heffen.
In het onderhoudsprogramma is opgenomen dat pompen, leidingen, compensatoren (equipment dat onderhevig is
aan vermoeiing) geïnspecteerd moeten worden. Uit steekproeven blijkt dat het onderhoud daadwerkelijk wordt
uitgevoerd.
VARO heeft alle op de inrichting aanwezige drukapparatuur geïnventariseerd. De lijst bevat alle noodzakelijke
gegevens en is volledig. Indien van toepassing zijn de benodigde documenten van deze drukapparatuur aanwezig.

Wat waren de verbeterpunten?
Niet alle externe werknemers beschikten over een communicatiemiddel. Hierdoor kunnen zij in geval van calamiteit
niet worden bereikt.

Bij het uitschrijven van de werkvergunning dient ook het veilig vervoer van materialen naar de werkplek te worden
besproken.
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 3 overtredingen in categorie 3:
De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen is onvoldoende. Er waren twee wijzigingen doorgevoerd,
waarvoor de procedure voor wijzigingen niet was doorlopen. Voor een soortgelijke overtreding is in 2016 ook
handhavend opgetreden.
VARO heeft de gevaren van een zwaar ongeval als gevolg van een mogelijk leeglopen van een tankwagen op de
losplaats onvoldoende geïdentificeerd en beoordeeld. Hiermee voldoet VARO onvoldoende aan de stand der
techniek.
De brandwerende deuren van de pompkamer stonden ten onrechte open tijdens de onaangekondigde inspectie.
Deze overtreding was tijdens de reguliere inspectie opgelost.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen 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+.

