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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Varo Energy Tankstorage
B.V. (Utrecht) te Gelderlantlaan 9, Utrecht
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 30 oktober 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Varo Energy Tankstorage B.V. (Utrecht) (verder te noemen VARO). De resultaten
zijn in kaart gebracht en op 30 oktober 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is VARO?
VARO is een bedrijf voor opslag van brandbare vloeistoffen in opslagtanks (benzine- en diesel producten).
Voorts vindt er ook opslag plaats van vloeibare chemicaliën die aan de brandbare vloeistoffen worden
toegevoegd. De aan- en afvoer van deze producten gebeurt met tankschepen en tankauto's.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij VARO de volgende onderdelen:
• Het opvolgen van de acties uit de BRZO inspectie van 2018;
• Rondgang over het terrein met aandacht voor de plaatsing van beschermende voorzieningen tegen
overdruk in leidingen;
• De wijze waarop het onderhoud aan met name risicovolle installatie (delen) is geregeld en wordt
uitgevoerd.
• Ageing:
- Vermoeiing;
- Passieve brandbeveiliging;
- Drukapparatuur, voorheen vallend onder de zorgplicht.

Resultaten
Wat was op orde?
• De bevindingen uit de inspectie van 2018 zijn aantoonbaar opgevolgd;
• De inrichting ziet er verzorgd uit;
• Periodieke onderhoudstaken worden gepland, uitgevoerd en geëvalueerd ten behoeve van
eventuele bijsturing
• De faalmechanismen van vermoeiing is in beeld gebracht en is geborgd in het onderhoud;
• De inventarisatie van de aanwezige drukapparatuur die voorheen onder de zorgplicht viel is in beeld
gebracht;
• Het onderhoud van passieve brandbeveiliging wordt voldoende uitgevoerd.

Varo Energy Tankstorage B.V. (Utrecht) 2019

Pagina 2 van 3

Wat waren de verbeterpunten?
• Varo kan overwegen de systematische uitvoering van "Conditioning monitoring" bij pompen
procedureel vast te leggen als de huidige werkwijze voor monitoring van inspectie en onderhoud bij
pompen.
• Het maandelijks overleg om overdue werkorders te bespreken is een systematische werkwijze die
van nut kan zijn om vast te leggen in een werkwijze/instructie.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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