
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Marco Gas BV, 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 22 april 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio 
het bedrijf Marco Gas BV (verder te noemen Marco Gas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 25 mei 2020 
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? 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is er geen 
Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd. In plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de 
uitvoering van de inspectie als volgt aangepast: 
- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Marco Gas toegezonden documentatie;  
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen; 
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen; 
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een video groepsgesprek plaats gevonden.  
 
In maart 2020 heeft het inspectieteam geïnventariseerd welke maatregelen zijn genomen om tijdens de 
Coronacrisis de bedrijfsvoering op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen blijven uitvoeren. Op basis van de 
door Marco Gas verstrekte informatie is een bevinding in dit rapport opgenomen. 
 
De inspecteurs controleerden bij Marco Gas de volgende onderdelen: 
- de opvolging van de acties uit het Brzo-inspectierapport van 2019; 
- de werkwijze voor het onderhoud van apparatuur en het veilig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden; 
- het bedrijfsnoodplan en de inrichting van de noodorganisatie, ter voorbereiding op noodsituaties; 
- de wijze waarop het bedrijf toeziet op de veiligheidsprestaties en de werking van het Veiligheids Beheer  
  Systeem (VBS); 
- de wijze waarop het bedrijf interne audits en de directiebeoordeling uitvoert. 
 



Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Op basis van de door Marco Gas verstrekte informatie blijkt dat er extra maatregelen zijn genomen in verband 
  met de Coronacrisis. 
- Het veilig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. 
- Een systematische beoordeling van de veiligheidsprestaties is procedureel geborgd, waarbij wordt gewerkt  
  zoals is beschreven. 
- Per VBS element zijn doelstellingen geformuleerd, met passende veiligheidsprestatie-indicatoren (VPI's). 
- Marco Gas heeft procedureel vastgelegd dat jaarlijks een interne audit en een directiebeoordeling wordt  
  uitgevoerd. 
- Er wordt gewerkt met een vaste methode en format voor het uitvoeren van audits. Daardoor is geborgd dat alle  
  VBS elementen aan de orde komen. 
- De directiebeoordeling vindt op een gestructureerde wijze plaats.  
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Het beheer van procedures en werkinstructies. 
- Enkele inhoudelijke aanpassingen van de werkinstructies voor onderhoud en het werken met een  
  werkvergunning. 
- Er zijn enkel actief geformuleerde VPI's opgesteld. Reactief geformuleerde VPI's zijn niet beschreven  
  waardoor geen inzicht is in de veiligheidsprestatie van het bedrijf op basis van de werking van het VBS. 
- In het kader van het proces van continue verbetering dienen de VPI's waarvan de doelstelling is behaald op  
  hun resterende effectiviteit worden getoetst en worden bepaald of nieuwe VPI's dienen te worden  
  opgesteld. 
- De procedure voor audits en de directiebeoordeling mist onderdelen m.b.t. de benodigde input, en de  
  (verantwoordelijkheid voor de) voorbereiding van de directiebeoordeling. 
-  Een implementatie audit van het VBS om de doeltreffendheid ervan te beoordelen, vindt niet plaats. 
 
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 4 overtredingen in categorie 3: 
Het inspectieteam heeft 4 overtredingen geconstateerd: 
- de actiepunten uit de Brzo-inspectie van 2019 zijn onvoldoende opgevolgd; 
- de werkwijze voor het onderhoud van veiligheidskritische apparatuur is niet volledig beschreven; 
- het bedrijfsnoodplan is onvolledig; 
- de opvolging van actiepunten uit audits en de directiebeoordeling is onvoldoende geborgd. 
 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier 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+. 
 
 

 


