Samenvatting van het Brzo-concern 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 4 maart 2020 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 20 april 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is VARO?
Omdat VARO Energy meerdere 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 zijn en of deze geschikt waren. Het in de praktijk toepassen van de werkwijze zal later per
terminal worden beoordeeld.
VARO verzorgt de opslag en distributie van minerale- en biobrandstoffen voor hun systeem en stelt de logistieke
diensten ook ter beschikking aan derden.
De concerninspectie heeft plaatsgevonden op de terminal in Geertruidenberg. Hier 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 opvolging van actiepunten uit de inspectie 2019;
De manier waarop VARO omgaat met ongewone voorvallen;
De manier waarop VARO omgaat met wijzigen;
De manier waarop VARO omgaat met werkvergunningen.
Resultaten
Wat was op orde?
VARO heeft de actiepunten uit de vorige landelijke concerninspectie goed opgevolgd.
VARO beschikt over een duidelijke en geschikte procedure voor het melden en registreren van afwijkingen zowel
intern als naar het bevoegd gezag en heeft daarvoor een duidelijke set prestatie indicatoren.
VARO heeft een passende werkvergunningenprocedure. De procedure heeft een deugdelijke en volledige
beschrijving.
Voor terugkerende werkzaamheden met een verhoogd risico zijn er werkinstructies en getoetste standaard-Taak
Risico Analyses vast gesteld.

Wat waren de verbeterpunten?
De snelheid waarmee VARO de management of change procedures wijzigt, mag niet ten koste gaan van de
kwaliteit van de procedures.
De borging dat aanpassingen/aanvullingen van een wijziging (na evaluatie) op veilige wijze worden doorgevoerd,
dient verbeterd te worden.
VARO moet alert zijn op fouten in verwijzingen bij het aanpassen van documenten.
VARO heeft een werkvergunningenformulier. De aansluiting met de werkinstructie voor de TRA kan verbeterd
worden.
VARO dient procedureel te borgen dat Taak Risico Analyses bij werkzaamheden met een verhoogd risico en/of
werkzaamheden met een hoge mate van complexiteit door de afdeling HSEQ worden begeleid en/of getoetst.
VARO dient observaties van de toezichthouders beter vast te leggen tijdens het toezicht en oplevering van de
werkzaamheden.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving of
verbeterpunten op de geïnspecteerde onderwerpen.

