
 

 

 
 
 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Taale Gas Zeeland BV te 
Mercatorweg 5, Middelharnis 
 
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 9 november 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf 
Taale Gas Zeeland BV (verder te noemen Taale Gas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 november 
2016 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Taale Gas? 
Taale Gas is een bedrijf voor opslag, distributie en handel in gasflessen en het afvullen van gassen 
(propaan). 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Taale Gas de volgende onderdelen: 

- Nacontrole overtreding O-01 van november 2015, 
- Veiligheidsbeleid / Pbzo-document, 
- VBS element i: Organisatie en Personeel, 
- VBS element iii: Controle op de exploitatie, en  
- PDCA cyclus VBS. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Nacontrole overtreding O-01 van november 2015: 
Als gevolg van het ontbreken van procedures voor onderhoud en het beoordelen van het beleid, was 
in november 2015 sprake van een overtreding van Brzo 2015. Binnen de gestelde termijn heeft 
Taale Gas de ontbrekende procedures opgenomen in paragrafen 4.3 en 4.4 van het VBS: de 
overtreding is daarmee ongedaan gemaakt. De implementatie van de nieuwe procedures zal in een 
volgende periodieke Brzo inspectie worden geïnspecteerd. 

- Veiligheidsbeleid / Pbzo-document: 
Taale Gas Zeeland heeft een passend veiligheidsbeleid vastgelegd in een actueel Pbzo-document 
dat is opgenomen in het VBS van mei 2016. 

- VBS element i: Organisatie en Personeel, 
Taale Gas heeft een voldoende geschikte procedure voor VBS element i: Organisatie & personeel in 
het VBS vastgelegd. 

- VBS element iii: Controle op de exploitatie:  
Taale Gas heeft aantoonbaar de benodigde maatregelen toegepast en er is een passend 
onderhoudssysteem voor de veiligheidskritische apparatuur. Taale Gas heeft procedures voor de 
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veilige uitvoering van de werkzaamheden geïmplementeerd en ook voor de veilige uitvoering van de 
onderhoudswerkzaamheden. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- VBS element i: Organisatie en Personeel, 
Voor het geheel sluitend maken van de PDCA cyclus voor dit VBS element Organisatie en 
Personeel dient Taale Gas de borging van de beleidsuitgangspunten verder te verbeteren. 

- VBS element iii: Controle op de exploitatie:  
De PDCA cyclus voor VBS element Controle op de exploitatie is nog niet geheel gesloten: 
aanbevolen wordt de borging hiervan aan te scherpen. 

- PDCA cyclus VBS: 
Bij een volgende periodieke inspectie van VBS element vii (Controle en analyse) zal worden 
beoordeeld of de directiebeoordeling in voldoende mate is gericht op de doeltreffendheid en 
deugdelijkheid van het VBS. 

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


