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Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Jewa Gas 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en 
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel 
om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten 
van deze Brzo-inspectie.  
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie 
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te 
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.  
 
Inleiding 
Op 26 en 27 januari 2016 controleerde een inspectieteam, bestaande uit inspecteurs van de 
Veiligheidsregio Limburg Noord en van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg, het bedrijf Jewa 
Gas te Wanssum. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied 
van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en 
wat er nog aan schort. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en 
het eindoordeel van het inspectieteam. 
 
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, zowel voor de industriële gassen als voor propaan. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Jewa Gas de volgende onderdelen: 
• Heeft het bedrijf voldoende invulling gegeven aan de actiepunten van de voorgaande Brzo-

inspectie? 
• Is het beleid om zware ongevallen te voorkomen passend voor het bedrijf? Dit moet zijn 

vastgelegd in een actueel document Preventie Beleid Zware Ongevallen. 
• De gevaren en risico’s voor de omgeving: heeft het bedrijf de gevaren in kaart gebracht en 

voldoende maatregelen getroffen om incidenten te voorkomen en de gevolgen van incidenten te 
beperken? 

• Wordt het onderhoud van de installaties en maatregelen tijdig en juist uitgevoerd? 
• Geeft Jewa Gas voldoende invulling aan de eis van continue verbetering van het 

veiligheidsbeheerssysteem? 
 
Resultaten 
Wat was op orde 
• De algemene doelstellingen en beginselen van het beleid zijn passend voor het bedrijf en goed 

uitgewerkt in het veiligheidsbeheerssysteem; 
• Jewa Gas heeft een geschikte methodiek om de gevaren en risico's van het bedrijf in kaart te 

brengen; 
• Jewa Gas houdt zich goed op de hoogte van incidenten bij derden om daar mogelijk lering uit te 

trekken. 



• Er zijn geen ongewenste scenario's aangetroffen die onvoldoende zijn beveiligd; 
• De procedures voor de planning, de uitvoering en het beheer van het onderhoud van de 

installaties zijn geschikt voor Jewa Gas; 
• Onderhoudsinspecties wordt tijdig uitgevoerd; 
• Werkzaamheden door derden worden alleen uitgevoerd door firma's die hiervoor door Jewa Gas 

zijn goedgekeurd; 
• Jewa Gas heeft een heldere procedure om met behulp van concrete doelstellingen de werking 

van het veiligheidsbeheerssysteem continu te verbeteren. Deze doelstellingen worden goed 
bijgehouden en leven binnen de organisatie. 

 
Verbeterpunten (geen overtredingen) 
• De gevaren en risico's worden voornamelijk in kaart gebracht door de veiligheidskundige. De 

kwaliteit van de studie kan worden verhoogd door de analyse gezamenlijk met meerdere 
vakdisciplines binnen Jewa Gas uit te voeren; 

• De aantoonbaarheid van de effectiviteit van de maatregelen om tot een acceptabel restrisico te 
komen kan beter;  

• De continue verbetering van het veiligheidsbeheerssysteem kan worden versterkt door het hele 
bedrijf, of afgevaardigden van verschillende functies, meer te betrekken bij het opstellen de 
doelstellingen daarvoor; 

• De monitoring van de daadwerkelijke veiligheidsprestaties en het, waar nodig, bijsturen van het 
veiligheidsbeheerssysteem kan worden verbetert door doelen op te stellen waarin een resultaat 
wordt weergegeven (bijvoorbeeld 0 incidenten). De huidige doelen zijn uitsluitend gebaseerd op 
de uitvoering van het veiligheidsbeheerssysteem (bijvoorbeeld of alle opleidingen zijn gevolgd). 

 
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 1 overtreding. Deze valt onder categorie 3: 
Jewa Gas is niet kritisch genoeg op de uitvoering, conclusies en openstaande acties van 
onderhoudsinspecties die door derden zijn uitgevoerd. 
 
Eindoordeel 
Bij Jewa Gas is een overtreding aangetroffen. 
 
Algemene opmerking: 
Binnen Jewa Gas is in alle gelederen sprake van een heel groot veiligheidsbesef in het eigen 
handelen. De systematiek van het veiligheidsbeheerssysteem, zoals de Brzo-wetgeving voor de 
meest risicovolle bedrijven voorschrijft, is echter niet in het gehele bedrijf geïmplementeerd, maar 
wordt voornamelijk ingevuld door twee vaste, externe veiligheidsadviseurs. De werking van het 
veiligheidsbeheerssysteem kan worden verbeterd door de medewerkers meer te betrekken in de 
uitvoering ervan, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van risico-analyses, het toetsen van de installaties aan 
richtlijnen en het stellen van jaarlijkse doelen om tot een continue verbetering te komen. 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze 
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs constateerden ook 
verbeterpunten. Daarvan verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen 
die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen. 
 



Handhaving 
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtreding te 
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, 
dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen. 
 


