
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Marco Gas B.V. Bernhardstraat 25 
te Bakel
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 14-09-21, 04-10-21 (onaangekondigd) en 15-10-21 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd 
gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Marco Gas B.V. (verder te noemen Marco Gas). De resultaten zijn in 
kaart gebracht en op 21-10-2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Marco Gas?
Marco Gas is een bedrijf voor het opslaan en afvullen vanuit ondergrondse tanks van gasflessen met propaan. 
Propaan is een brandbaar gas. Daarnaast worden industriële gassen opgeslagen en afgevuld. Industriële gassen 
zijn gassen met verstikkende of brandbare eigenschappen en worden bijvoorbeeld gebruikt voor lasprocessen.

Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Marco Gas de volgende onderdelen:
- De opvolging van de acties uit het Brzo-inspectierapport van 2020.
- De wijze waarop wordt omgegaan met de organisatie en het personeel.
- De inventarisatie van risico's op zware ongevallen en het bepalen van de benodigde beheersmaatregelen ter 
voorkoming van zware ongevallen.
- De inventarisatie van risico's op explosie door de aanwezigheid van brandbare gassen en de 
beheersmaatregelen om explosies te voorkomen (ATEX).
- De werkwijze voor het intern en extern melden, het registreren en het onderzoeken van incidenten en (bijna) 
ongevallen.
- Visuele controle op de aanwezigheid van beheersmaatregelen ter voorkoming van zware ongevallen, tijdens een 
onaangekondigde inspectie.

Resultaten

Wat was op orde?
Er is voldoende opvolging gegeven aan de actiepunten uit de Brzo-inspecties in 2020.

Tijdens de onaangekondigde inspectie is geconstateerd dat gasflessen in de opslagvakken op het buitenterrein 
worden geborgd met spanbanden om omvallen te voorkomen.

De organisatie en het personeel:
- Het beleid, de procedures en formulieren zijn actueel.
- Er is een passend inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers.
- De opleiding en training voor medewerkers is passend.
- Benodigde opleidingen zijn gevolgd en tijdig herhaald.
- Er is een goede communicatie structuur.

Onderzoek van incidenten en (bijna) ongevallen:
- De werkwijze voor het onderzoeken van incidenten is voldoende beschreven en is geschikt voor het bedrijf. 



- De werkwijze voor het nemen en vastleggen van maatregelen naar aanleiding van incidenten is geschikt voor het 
bedrijf.

Wat waren de verbeterpunten?
N.a.v. de controle op aanwezigheid beheersmaatregelen tijdens de onaangekondigde inspectie:
- Maak door middel van borden met gevarensymbolen inzichtelijk welke soorten gassen in de verschillende vakken 
op het buitenterrein staan.
- Zorg dat alle blusmiddelen op de locatie goed bereikbaar zijn.
- Ga na of er acties nodig zijn naar aanleiding van constateringen uit de tweewekelijkse inspectie van de 
sprinklerinstallatie.

De organisatie en het personeel:
- De taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn nog niet geheel navolgbaar beschreven.
- De vervangingsregeling per functie is in verschillende documenten beschreven. Deze beschrijvingen komen niet 
geheel met elkaar overeen.
- De opleiding en training voor het management is niet voldoende passend.
- Het delen van informatie, registratie van communicatie en toezien op functioneren van externen kan nog 
verbeterd worden.

Onderzoek van incidenten en (bijna) ongevallen:
- Procedure Incidentmelding aanvullen met de definities voor de verschillende soorten incidenten en (bijna) 
ongevallen.
- Procedure Incidentmelding aanvullen met de criteria voor het extern melden van incidenten en de gegevens van 
externe diensten, zodat duidelijk is wanneer en bij welke dienst de betreffende incidenten gemeld moeten worden.
- Zorg bijvoorbeeld middels training/instructie dat de medewerkers zich er van bewust zijn wanneer er sprake is van 
een incident of (bijna) ongeval dat gemeld moet worden.

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 2 overtredingen in categorie 2:
De gevaren van zware ongevallen zijn onvoldoende en niet systematisch geïdentificeerd en beoordeeld. Tevens is 
de effectiviteit van de maatregelen onvoldoende geborgd en kan onvoldoende worden aangetoond dat alle 
maatregelen zijn genomen die nodig zijn om een zwaar ongeval te voorkomen.

De gevaren in verband met explosieve atmosferen zijn onvoldoende geïdentificeerd en beoordeeld. De veilige 
uitvoering van werkzaamheden is in gebieden waar explosiever atmosferen kunnen ontstaan onvoldoende 
geborgd. Hierdoor is de kans op een zwaar ongeval onvoldoende voorkomen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee 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+.


