Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Varo Energy, terminal Geertruidenberg
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel
om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de
resultaten van deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 28 januari 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, de Veiligheidsregio en het
bevoegd gezag WABO het bedrijf Varo Energy terminal Geertruidenberg te Geertruidenberg. Omdat
Varo Energy 7 vestigingen heeft in Nederland waar hetzelfde preventiebeleid en
veiligheidsbeheerssysteem gevoerd wordt, waren bij deze inspectie inspecteurs aanwezig uit het
hele land. De inspecteurs inspecteerden of het preventiebeleid en de procedures van het
veiligheidsbeheerssysteem goed gedocumenteerd en of deze geschikt waren. De resultaten van deze
inspectie zijn in kaart gebracht en op 9 maart 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Varo Energy ?
Binnen de vestigingen van Varo Energy worden brandstoffen in bulk op- en overgeslagen. Binnen
de inrichtingen worden onder andere diesel en benzine opgeslagen in verticale opslagtanks. Deze
tanks worden geladen vanuit schepen. De vloeibare brandstoffen worden vervolgens verladen in
tankauto’s en naar de klanten gebracht.
Wat controleerden de inspecteurs?
Dit jaar is het preventiebeleid en alle onderdelen van het veiligheidsbeheerssysteem bekeken dat
van toepassing is op alle vestigingen. Dit is gedaan op de centrale vestiging in Geertruidenberg
aangezien Varo Energy de andere vestigingen aanstuurt vanuit deze locatie.
Het doel van de inspectie was het vaststellen of het preventiebeleid en de procedures van het
veiligheidsbeheersysteem aan de wetgeving voldoen. Het inspectieteam heeft ook gekeken of de
documenten geschikt zijn voor de Varo organisatie. Ook is de risicobeoordeling voor het milieu en de
omgeving tijdens deze inspectie bekeken. Er is niet gekeken of Varo Energy doet wat zij opschrijft.
Dit moet gebeuren bij de inspecties op de diverse terminals afzonderlijk. De verplichtingen die er
zijn met de individuele inspectie partners zijn niet beoordeeld.
Het veiligheidsbeheerssysteem bestaat uit de volgende onderdelen:
- de organisatie en het personeel;
- de identificatie van de gevaren van zware ongevallen;
- de controle op de exploitatie;
- de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen;
- de planning voor noodsituaties;

-

het toezicht op de prestaties;
controle en analyse.

Resultaten
Wat was op orde
De organisatie en het personeel
De procedures zijn aanwezig en worden beheerd. Er zijn procedures aanwezig voor derden. De
functies zijn herschreven. Hierin zijn de taken en bevoegdheden opgenomen. De opleidingen worden
geregistreerd in de opleidingsmatrix.
De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.
Varo Energy beschikt over een procedure en heeft werkinstructies waarmee ze op systematische
wijze de gevaren identificeren. Er is een geschikte risicomatrix vastgesteld.
De controle op de exploitatie
Varo Energy heeft procedures voor de controle op de exploitatie. Deze procedures zijn duidelijk
beschreven.
De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
Varo Energy heeft een procedure waarin de achtereenvolgende stappen, die bij een wijziging
moeten worden doorlopen, zijn vastgelegd.
De planning voor noodsituaties
Varo Energy heeft documenten waarin wordt beschreven op welke wijze wordt gehandeld bij
noodsituaties. De documenten zijn geschikt, overzichtelijk en voldoen aan wet en regelgeving.
Het toezicht op de prestaties
Varo heeft de permanente systematische beoordeling van veiligheidsprestaties vastgelegd in de
procedure directiebeoordeling en in een procedure voor kritische prestatie indicatoren.
Voor de melding, rapportage, onderzoek en analyse van storingen, incidenten en (bijna) ongevallen
heeft Varo geschikte procedures vastgesteld.
Controle en analyse
Varo Energy heeft procedures voor het systematisch uitvoeren van periodieke audits en voor de
beoordeling van de directie.
Verbeterpunten
De organisatie en het personeel
Varo Energy heeft een nieuwe functie niet beschreven. De vastlegging van de vervangingsregeling
voor de kritische functies in het kader van veiligheid kan worden verbeterd. Tijdens de inspectie was
de opleidingsmatrix niet actueel.
De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen
De werkinstructies beschrijven de vereiste aspecten om de gevaren te kunnen identificeren. Op
punten moet nadere detaillering plaats vinden.

De controle op de exploitatie
De procedures voor controle op de exploitatie moeten op kleine punten worden gewijzigd.

De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
Varo Energy heeft onvoldoende geborgd dat het bevoegd gezag tijdig op de hoogte wordt gebracht
van essentiële wijzigingen.
De planning voor noodsituaties
Varo Energy moet nog enkele aanpassingen doen in de documenten die beschrijven hoe er wordt
gehandeld bij noodsituaties.
Het toezicht op de prestaties
Varo heeft geen overkoepelende procedure voor de permanente systematische beoordeling van
veiligheidsprestaties.
Eindoordeel
Tijdens de landelijke VBS inspectie bij Varo Energy, zijn tijdens de inspectie van 2015 geen
overtredingen geconstateerd.
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen
die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

