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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij VARO Energy
Tankstorage B.V. -locatie Roermond te Schipperswal 31, Roermond
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 Brzoinspectie.
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 28 juni 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf VARO Energy Tankstorage B.V. - locatie Roermond (verder te noemen
VARO). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 juli 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is VARO?
VARO verzorgt de opslag en distributie van minerale- en biobrandstoffen voor hun eigen systeem en
stelt de logistieke diensten ook ter beschikking aan derden. Op de terminal in Roermond vindt opslag
plaats, is er een scheepsverlading en worden tankauto's geladen voor verdere distributie.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij VARO de volgende onderdelen:
-

-

-

De mate waarin het bedrijf opvolging heeft gegeven aan de actiepunten die zij diende uit te
voeren naar aanleiding van de Brzo inspectie die in 2016 bij het bedrijf is uitgevoerd.
De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen (vbs element iv). Tijdens deze inspectie keek
het inspectieteam naar het onderdeel ‘Veranderingen verwerken’ van het
Veiligheidsbeheerssysteem(VBS) van het bedrijf.
Het onderdeel ‘Controle en analyse’ van het Veiligheidsbeheerssysteem(VBS) van het bedrijf.
Controleert het bedrijf stelselmatig of medewerkers zich houden aan de eigen afspraken over
veiligheid en milieu? Heeft dat in de praktijk voldoende effect? Zoeken ze steeds naar
verbeteringen?
Het beleid van het bedrijf tegen ongewenste veroudering (ageing) en/of aantasting door
corrosie van installaties en systemen.
Maatregelen tegen ongewenste veroudering en/of aantasting door corrosie van (geïsoleerde)
leidingen.
Maatregelen tegen ongewenste veroudering en/of aantasting door corrosie van koel- en
bluswaterleidingen.

Resultaten
Wat was op orde?
Het bedrijf heeft alle actiepunten voortkomend uit de Brzo inspectie 2016 goed opgevolgd.

Bij veranderingen in het productieproces en de bedrijfsvoering houdt het bedrijf goed rekening met de
veiligheid.
Het bedrijf controleert redelijk of medewerkers zich houden aan de eigen afspraken over veiligheid en
milieu.
Het bedrijf heeft geen apart beleid tegen ongewenste veroudering en/of aantasting door corrosie van
installaties en systemen. De procedures voor onderhoud en inspecties houden hiermee echter wel
voldoende rekening. Daardoor kan het bedrijf zorgen dat de aantasting door veroudering en/of
corrosie van leidingen en koel- en bluswaterleidingen tijdig wordt ontdekt en voorkomen.
Wat waren de verbeterpunten?
Voor de evaluatie van de manier waarop het bedrijf handelt bij wijzigingen moeten meer controle
punten worden gehanteerd om een goede evaluatie mogelijk te maken.
Het administratief afsluiten van de wijzigingen die zijn uitgevoerd moet worden verbeterd.
De follow up van actiepunten voortkomend uit interne audits en de directiebeoordeling dient te worden
verbeterd.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

