
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 
Tijdens de periodieke Brzo inspectie uitgevoerd op 19 april 2018 was een overtreding categorie 3 geconstateerd bij 
Marco Gas B.V.. Deze had betrekking op het feit dat de omvang van de BHV-organistie voor de bedrijfsvoering en 
de nog te realiseren installaties nog niet was bepaald en aantoonbaar was vastgelegd in het bedrijfsnoodplan. De 
inspectie SZW heeft als bevoegd gehandhaafd op deze overtreding. Aan de hand van op 30 juli 2018 toegezonden 
informatie heeft Marco Gas B.V. aangetoond dat deze overtreding is opgeheven, hetgeen bij brief van 12 
september 2018 door Inspectie SZW is bevestigd. 
 
Op 10 april 2019 onaangekondigd en 24 april 2019 periodiek controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag 
Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Marco Gas B.V. (verder te noemen Marcogas). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 7 mei 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Marcogas? 
Marcogas 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 en/of brandbare eigenschappen en worden bijvoorbeeld gebruikt voor lasprocessen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Marcogas de volgende onderdelen: 

 Onaangekondigde inspectie (rondgang bedrijf). 

 Status van de acties uit de Brzo inspectie 2018. 

 Controle op de exploitatie (werkinstructies, onderhoudsmanagementsysteem, veilige uitvoering 
werkzaamheden, werkvergunningensysteem) 

 Het falen van installatie(delen) als gevolg van mechanische vermoeiing . 

 De passieve brandbeveiliging. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 De acties naar aanleiding van de bevindingen van de Brzo-inspecties 2018 zijn aantoonbaar opgepakt. 

 Er zijn werkinstructies geschreven voor de werkprocessen. 

 Er wordt toegezien op het veilig uitvoeren van (onderhouds)werkzaamheden. 

 De sprinklerbeveiliging en handbrandblusmiddelen zijn operationeel. 

 Toegangen en nooduitgangen worden vrijgehouden. 

 Stoffenregister is compleet en bruikbaar voor hulpdiensten. 
 
  



Wat waren de verbeterpunten? 

 Het overzicht van locaties of installaties waar passieve brandbeveiliging is toegepast dient te worden 
aangevuld. 

 De controlepunten van passieve brandbeveiliging dient beter te worden vastgelegd. 

 Het onderhoudsschema dient te worden verduidelijkt zodat duidelijk is welke apparatuur veiligheidskritisch is, de 
propaangasinstallatie dient als zodanig te worden aangemerkt. 

 Er dient aandacht te worden besteed aan veroudering van de pompen van de propaangasinstallatie. 
 
 
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 een overtreding in categorie 2: 

 Er is een werkvoorraad met lege en gevulde (propaan)gasflessen geplaatst nabij de toegangspoort zonder dat 
hiervoor een procedure is gevolgd om de risico's van deze wijziging te beoordelen. Voor deze werkvoorraad is 
ook geen omgevingsvergunning verleend. 

 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moest deze aan het 
einde van de inspectiedag 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+. 

 


