
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vos Olie & Gas B.V. te 
Butaanweg 3, 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 25 februari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Vos Olie & Gas B.V. (verder te noemen VOG). De resultaten zijn in kaart gebracht 
en op 30 maart 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is VOG? 
VOG is een leverancier van (brandbare) gassen voor bedrijven en particulieren. Op het bedrijfsterrein liggen 
twee ondergrondse propaantanks. Uit de ondergrondse propaantanks worden in het vulstation 
propaangasflessen gevuld. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij VOG de volgende onderdelen: 
-  De opvolging door VOG van de actiepunten uit de voorgaande Brzo-inspectie. 
-  Orde en netheid van het bedrijfsterrein. 
-  De opleidingen en vakbekwaamheid van het personeel. 
-   Het beoordelen van de veiligheidsrisico’s rondom de bedrijfsovername.  
-  De werkzaamheden binnen de ATEX-gezoneerde gebieden. 
-  De voorbereiding op noodsituaties en de oefeningen van de noodorganisatie.  
 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De openstaande actiepunten uit de Brzo-inspectie 2020 zijn alle in behandeling genomen en op één 
bevinding na, alle bevindingen afgerond.  
- De opleidingseisen voor het aannemen van uitzendkrachten is in voldoende mate vastgelegd en geborgd. 
- VOG geeft voldoende invulling aan de verslaglegging van overleg en het vastleggen van actiepunten.  
- De MOC met betrekking tot de bedrijfsovername is uitgevoerd conform de procedure. 
- De controle op de goede werking van de nooduitrusting wordt periodiek uitgevoerd conform het beleid en 
de regelgeving.  
- VOG heeft voor de VBS-elementen uit het Pbzo-document KPI's en doelstellingen geformuleerd en 
bewaakt de voortgang hiervan conform haar beleid. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Het formulier DG 18 'Opleidingsplan per functie' dient aangevuld, dan wel verduidelijkt te worden.  
- De MOC-procedure is bij een aantal passages niet eenduidig geformuleerd en dient aangepast te worden. 
- Het scenario 'overstroming' dient te worden beoefend.  
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- Voor de trainingen en oefeningen die wegens Covid-19 niet hebben kunnen plaatsgevonden dient VOG 
een passende alternatieve manier te vinden om de vakbekwaamheid van het personeel op peil te houden. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 
 


