Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij J.C. van Loon Gasservice B.V.
Touwslager 2 te 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 7 december 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf J.C. van Loon Gasservice B.V. (verder te noemen van Loon Gasservice B.V.). De
resultaten zijn in kaart gebracht en op 4 januari 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is van Loon Gasservice B.V.?
J.C. van Loon is een bedrijf voor het opslaan, vullen en distribueren van gas en gasflessen (propaan, butaan en
LPG).
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij van Loon Gasservice B.V. de volgende onderdelen:
Het bedrijf is voor de eerste keer geïnspecteerd met een zogenaamde initiële inspectie. Hierbij is er voor alle
onderdelen van het veiligheidbeheerssysteem gekeken of het in voldoende mate beschreven staat. Het
Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) is het totale pakket aan maatregelen van een bedrijf om veilig te werken met
gevaarlijke stoffen. Het gaat om technische maatregelen (ventilatie, filters, brandblussers, etc.) en organisatorische
(afspraken over regelmatige controle, tijdig waarschuwen, wie doet wat als er iets misgaat?). Elk bedrijf dat onder
het Brzo 2015 valt moet zo’n VBS hebben en bijhouden.
Daarnaast is er specifiek gekeken naar het onderdeel ATEX. Dit is wetgeving in het kader van de
Arbeidsomstandighedenwet. ATEX is een Franse afkorting: ATmosphères EXplosibles. Volgens de ATEXrichtlijnen moeten bedrijven maatregelen nemen om gas- en stofexplosies te voorkomen en ervoor zorgen dat
werknemers geen gevaar lopen.
Resultaten
Wat was op orde?
JC van Loon heeft een VBS opgesteld volgens de ISO structuur.
Voor de onderdelen organisatie en het personeel en de controle en analyse heeft het bedrijf passende procedures.
Deze behoeven slechts enkele kleine aanpassingen.
Wat waren de verbeterpunten?
Het bedrijf moet o.a. voor de onderdelen Pbzo, organisatie en personeel, controle op de exploitatie, controle en
analyse, MOC en de planning voor noodsituaties de procedures en onderliggende documenten nog aanvullen
en/of verbeteren.

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 6 overtredingen in categorie 3:
- Pbzo (Preventiebeleid zware ongevallen) Het preventiebeleid is niet compleet en actueel.
- vbs element ii (Heeft het bedrijf de gevaren voor de werknemers en de omgeving in kaart gebracht? En weet het
bedrijf hoe groot het risico is op een ongeval?) Het bedrijf heeft niet schriftelijk beschreven met welke methoden de
gevaren die tot zware ongevallen kunnen leiden worden geïdentificeerd. De uitgevoerde veiligheidsstudie bepaalt
de effecten van de berekende scenario's niet voor binnen de inrichting. Daardoor is het mogelijk dat het bedrijf niet
de juiste en/of voldoende maatregelen vaststelt die nodig zijn ter voorkoming van zware ongevallen of ter
beperking van de gevolgen daarvan.
- vbs element iii (Dit is een onderdeel van het veiligheidsbeheerssysteem. Zorgt het bedrijf ervoor dat het
productieproces zo veilig mogelijk is?) De procedures en instructies voor veilig werken tijdens onderhoud zijn
onvolledig. Dit kan ertoe leiden dat onjuiste of niet voldoende maatregelen worden genomen tijdens het uitvoeren
van onderhoud. De procedure onderhoud en het onderhoudsconcept zijn onvolledig. Momenteel is onvoldoende
geborgd dat de juiste actie wordt genomen op het moment dat een item correctief onderhoud behoeft.
- vbs element iv; Hoe gaat het bedrijf om met wijzigingen? Het bedrijf beschrijft op een onjuiste manier hoe
veiligheidsconsequenties van de beoogde wijziging vooraf worden beoordeeld. Er wordt geen onderscheid in
aanpak gemaakt tussen tijdelijke, permanente en noodwijzigingen. Er worden zaken uitgesloten in de procedure
die niet uitgesloten mogen worden.
- vbs element v; Hoe gaat het bedrijf om met de planning op een noodsituatie? Het aanwezige bedrijfsnoodplan
beschrijft onvoldoende de specifieke gevaren en handelingsperspectieven en is hiermee niet geschikt om aan te
geven hoe de organisatie moet reageren wanneer er sprake is van een zwaar ongeval.
- Het bedrijf heeft de gevaren in verband met explosieve atmosferen en de bijzondere risico's die daaruit kunnen
voortvloeien nog niet in hun geheel beoordeeld en schriftelijk vastgelegd in een explosieveiligheidsdocument
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes 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+.

