
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij J.C. van Loon Gasservice B.V. te 
Touwslager 9, Nieuwkuijk 
 
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 4 februari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio 
het bedrijf J.C. van Loon Gasservice B.V. (verder te noemen J.C. van Loon). De resultaten zijn in kaart gebracht en 
op 4 maart 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is J.C. van Loon? 
De activiteiten van J.C. van Loon binnen de inrichting aan de Touwslager te Nieuwkuijk, betreffen de volgende vier 
hoofdactiviteiten: 
1. De opslag in ondergrondse tanks van propaan, butaan en of LPG en het vullen van deze tanks, evenals  
    het vullen van tankauto’s vanuit deze opslagtanks; 
2. Het vullen van gasflessen met propaan, butaan en/of LPG vanuit de ondergrondse tanks; 
3. De op- en overslag en distributie van flessen met brandbare gassen zoals propaan, butaan, LPG,  
    waterstof gas en acetyleen; 
4. De op- en overslag en distributie van medische- en industriële gassen zoals inerte gassen stikstof,  
    lachgas, koolzuur, argon, freonen e.d., alsmede van zuurstof. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij J.C. van Loon de volgende onderdelen van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS): 
- Uitvoeren van acties uit de Brzo-inspectie van 2020; 
- VBS-element i: de procedures m.b.t. de organisatie en het personeel; 
- VBS-element ii: de procedure voor het inventariseren en beoordelen van de gevaren van zware ongevallen 
(werkwijze voor veiligheidsstudies); 
- VBS-element vi: de procedures voor het melden en onderzoeken van incidenten. 
 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
De acties uit de Brzo-inspectie van 2020 zijn voldoende opgevolgd. 
 
VBS-element i: 
De wijze waarop processen voor dit element zijn ingericht is passend. 
Opleiding en training wordt volgens planning uitgevoerd. 
 
VBS-element ii: 
De procedures voor de identificatie van de gevaren zijn passend voor J.C. van Loon en redelijk volledig 
vastgelegd. 
 
VBS-element vi: 
De procedures voor het melden en onderzoeken van incidenten zijn goed beschreven en geschikt voor het bedrijf. 
 



 
Wat waren de verbeterpunten? 
VBS-element i: 
Processen kunnen beter op elkaar aansluiten en versiebeheer van documentatie heeft aandacht nodig, 
Er is nog geen beschrijving voor de minimale bezetting of alleen werken. 
De set met prestatie indicatoren om de werking van het VBS te controleren dient aangevuld en specifieker te 
worden gemaakt. 
Mogelijke effecten van een organisatorische wijziging dienen nog in beeld gebracht te worden. 
Er wordt niet geheel volgens eigen procedures en formulieren gewerkt als het gaat om continue verbeteren. 
 
VBS-element ii: 
De navolgbaarheid van de onderliggende uitgangspunten van de Bowtie-methode voor de identificatie en 
beoordeling van de gevaren en de juiste verwijzingen tussen de verschillende procedures en documenten behoort 
verder verbeterd te worden. 
 
VBS-element vi: 
Versiebeheer op betreffende procedures behoeft nog aandacht. 
Het bedrijf moet zich pro-actiever opstellen om te leren van incidenten bij branchegenoten. 
 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.


