
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Varo Energy Tankstorage 
B.V. te Petroleumhavenweg 48, Amsterdam 
 
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 28 en 29 september 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en 
de veiligheidsregio het bedrijf Varo Energy Tankstorage B.V. (verder te noemen Varo). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 29 september 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Varo? 
Varo slaat in opdracht van derden Klasse 1 en 2 vloeistoffen op. Op hetzelfde terrein staan nog installaties 
van de vorige eigenaar. Deze zijn inmiddels verkocht maar vallen nog onder de vergunning van Varo ASD. 
Deze installaties zijn leeg. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Varo de volgende onderdelen: 

 De maatregelen die Varo genomen heeft met betrekking tot Covid-19; 
 De aanwezigheid en geschiktheid van het schuimvormend middel is onderzocht; 
 Hoe Varo controleert of het veiligheidsbeheersysteem adequaat functioneerd aan de hand van 

interne en externe audits; 
 Welke beleidsdoelstellingen Varo hanteert en of zich daar in de praktijk aan houdt; 
 Hoe Varo incidenten en bijna-incidenten meldt en onderzoekt; 
 Welke veiligheidsprestatie indicatoren Varo heeft opgesteld en of ze deze ook behaald. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 Actiepunten uit de Brzo-inspectie van 2020 zijn grotendeels opgelost. Er loopt nog een project tot 
eind november 2021, om het werkvergunningensysteem te verbeteren en te digitaliseren; 

 Terminal maakt een nette en opgeruimde indruk; 
 Er is een auditprogramma opgesteld; 
 De uitvoering van de audits zijn volgens de planning uitgevoerd; 
 Er is opvolging gegeven aan de uitvoering van de acties uit de audits; 
 Het schuimvormend middel is geschikt en klaar voor gebruik 
 Er zijn maatregelen genomen om de effecten van Corona te beheersen en de bedrijfsvoering op 

veilige wijze voort te zetten. 
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Wat waren de verbeterpunten? 
 De versie van het bedrijfsnoodplan in de controlekamer met geactualiseerd worden; 
 De algemene en concrete beleidsdoelstellingen moeten aantoonbaar worden opgevolgd; 
 Genoemde actieplannen in het preventiebeleid moeten congruent worden gemaakt met de acties uit 

de jaarplannen; 
 De audit rapportages moeten worden ondertekend voor akkoord; 
 De opgestelde prestatie indicatoren voor audits moeten doeltreffend worden gemaakt; 
 De uitstoot naar de lucht moet beter beschrijven worden; 
 Bijna-ongevallen die komen uit veiligheidsronden moeten worden meegenomen in de trendanalyse. 

 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
  


