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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Jewa Gas, 
Stayerhofweg 11 te Wanssum 
 

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 19 en 21 september 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag 

Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Jewa Gas. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 4 oktober 

2017 bekend gemaakt aan het bedrijf. 

 

Wat voor een bedrijf is Jewa Gas? 

Jewa Gas verkoopt en distribueert industriële gassen, propaan en butaan. Jewa Gas beschikt over 

een eigen opslagdepot met een afvullocatie voor propaan. 

 

Wat controleerden de inspecteurs? 

De inspecteurs controleerden bij Jewa Gas de volgende onderdelen: 

 De opvolging van acties uit de periodieke inspecties van 2014 en 2016; 

 Het landelijk project ageing; algemeen, installatieleidingen en koel- en bluswaterleidingen; 

 De status van de werkinstructies en de bekendheid van de werkinstructies bij de werknemers; 

 Het uitvoeren van de audits en de directiebeoordeling; 

 Het noodplan; 

 De gasflessenopslag binnen de inrichting;  

 De arbeidsplaats of deze zodanig is ingericht dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers 

zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

 

Resultaten 

 

Wat was op orde? 

 Jewa Gas heeft het onderwerp 'ageing' op een juiste wijze verwoord en ook recentelijk 

opgenomen in het preventiebeleid. Doordat de aanwezige propaan(terp)tank met leidingen en 

appendages vallen onder het Warenwetbesluit drukapparatuur, is de integriteit van deze installatie 

voldoende gewaarborgd en gedocumenteerd. 

 Jewa Gas beschikt over een intern noodplan dat de informatie bevat als genoemd in bijlage IV van 

de Seveso 3 richtlijn. 

 

Wat waren de verbeterpunten? 

 De opvolging van actiepunten uit eerdere inspecties is een aandachtspunt. 



 In de inrichting waren kooien voor het transport van gasflessen aanwezig, die ernstig waren 

aangetast door roest. Het bedrijf heeft direct de verroeste kooien verwijderd en vervangen door 

geschikte kooien. 

 Jewa Gas heeft onvoldoende beeld van de levensduur van de leidingen van de sproei-installatie; 

 Jewa Gas heeft alsnog, na de inspectie, een geschikt alternatieve maatregel genomen voor de 

aanrijdbeveiliging van de gasflessenopslag.  

 

Geconstateerde overtredingen? 

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie 

categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste 

overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de 

middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als 

laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van 

deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven. 

 

Het inspectieteam constateerde twee Brzo overtredingen in categorie 3: 

 

Overtreding 1 

De werkinstructie ‘ORG 014 Veiligheidsinstructie depot’ is niet eenduidig. Hierdoor is onvoldoende 

geborgd dat een tankwagen niet kan worden overbeladen. 

Jewa Gas heeft onvoldoende geborgd dat alle chauffeurs de instructie voor het laden van propaan 

blijvend kennen en beheersen en op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen. 

Daarnaast zijn binnen de inrichting meerdere versies van zowel de noodinstructie als van de 

laadinstructie aanwezig. 

 

Overtreding 2 

Door de wijze waarop interne audits worden vormgegeven en ingevuld kan onvoldoende toezicht 

gehouden worden op de (verbetering van de) veiligheidsprestatie. De competenties, waarover interne 

auditoren moeten beschikken, zijn niet vastgesteld. Door de wijze waarop invulling gegeven wordt aan 

de directiebeoordeling kan geen onderbouwde uitspraak gedaan worden over de algehele 

veiligheidsprestatie van het bedrijf.  

 

Eindoordeel 

 

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee Brzo overtredingen geconstateerd. Het bedrijf 

moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook 

verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 

 

Handhaving 

 

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde 

overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven 

daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt 

gevolgd is beschreven op de website van BRZO+. 

 

 


