
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij J.C. van Loon Gasservice B.V., 
Touwslager 9 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 9 januari 2019 en 13 februari 2019 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 13 februari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is J.C. van Loon? 
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 J.C. van Loon de volgende onderdelen: 
- De gedocumenteerdheid en geschiktheid van het veiligheidsmanagement systeem en de toepassing er van in de 
praktijk op onderdelen. 
 
Tijdens deze inspectie is niet apart ingezoomd op de opvolging van de openstaande actiepunten uit het Brzo 
inspectie 2017 en 2018. De opvolging van de actiepunten zijn tijdens diverse hercontroles beoordeelt. 
 
Resultaten 

 
Wat was op orde? 
Het bedrijf heeft aangetoond dat ze voor bijna alle Vbs elementen een procedure hebben opgenomen in het 
kwaliteitshandboek en proceshandboek.  
Tevens heeft bedrijf aangetoond dat ze druk bezig met de implementatie van het veiligheidsmanagement systeem. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Het bedrijf dient de actielijst actief te gaan gebruiken, 
- Het bedrijf dient het bedrijfsnoodplan op punten aan te vullen, 
- Het bedrijf dient bij de tweede calamiteiten ingang (snelweg) een  voorziening te treffen voor informatie 
voorziening aan de hulpdiensten (brievenbus met inhoud), 
- Het bedrijf dient volgens eigen procedure te werken voor het uitvoeren van de directiebeoordeling. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 

 


