
 

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij B.V. Voorne Gas te 
Moezelweg 160, ROTTERDAM 
 
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 5 en 6 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het 
bedrijf B.V. Voorne Gas (verder te noemen Voorne gas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 oktober 
2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Voorne gas? 
Vullen van propaan en koolzuur flessen, opslag en distributeur van allerlei andere industriële gascilinders. 
Twee grote tanks met propaan. En één met koolzuur. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Voorne gas de volgende onderdelen: 

- Opleidingen en organisatie; 
- bedrijfsnoodplan; 
- Beoordelen risico's en gevaren van de zware ongevallen; 
- PDCA cyclus. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Visuele inspectie; 
- PDCA cyclus. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Voorne gas dient naast de ADR lijst ook een GHS/CLP lijst te hebben van gevaarlijke stoffen met de 
H en P gevaarzinnen. 

- Voorne gas dient er voor te zorg dragen dat er  regelmatig en gestructureerd werkoverleg plaatsvindt 
dat wordt genotuleerd; 

- Voorne gas dient de acties uit het PvA van RI&E in de centrale actielijst op te nemen; 
- Voorne gas dient contact op te nemen met de buurman, de gezamenlijke brandweer, om te weten of 

zij komen bij eventuele calamiteiten; 
- Voorne gas dient een andere werknemer op te leiden als Hoofd BHV;  
- Voorne gas dient de MSDS'en van bepaalde gassen als bijlage toe te voegen aan het 

bedrijfsnoodplan; 
- Voorne gas dient de functieomschrijvingen eenvoudiger te maken en bevoegdheden toe te voegen; 
- Voorne gas dient een duidelijk koppeling te maken tussen functieomschrijvingen en opleidingsplan; 
- Voorne gas dient organogram inzichtelijke te maken zodat te zien welke functionarissen bepaalde 

rollen vervullen; 
- Voorne gas dient de MOC-procedure aan te passen zodat bij wijzigingen eventueel nieuwe risico's 

worden geïdentificeerd en dat de eventuele maatregelen worden getroffen; 
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- Voorne gas dient te beschrijven waarvoor de LMRA en TRA gebruikt worden. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 
 

 


