Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Praxair
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als
doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de
resultaten van deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding:
Op 16 en 17 september 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Praxair B V. aan de Twekkeler-Es 8
te Enschede. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van
veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er
nog aan schort. Op 17 september 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren.
In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het
inspectieteam.
Wat voor een bedrijf is Praxair B V. (hierna: Praxair) te Enschede?
Binnen de inrichting zijn hoeveelheden (vloeibaar gemaakte) brandbare- en giftige gassen in bulktanks,
gasflessen en tankauto's aanwezig. Deze gevaarlijke stoffen worden op de inrichting afgevuld in gasflessen
en opgeslagen.
Resultaten van de inspectie:
•
Het beleidsdocument, waarin de uitgangspunten zijn beschreven over de wijze waarmee de risico’s van
de gevaarlijke stoffen zijn beheerst, beschrijft de onderwerpen die noodzakelijk zijn, maar de
beschrijving kan op enkele punten beter.
•
Er is een systematische werkwijze voor het in beeld brengen van de gevaren met behulp van
veiligheidsstudies. De uitvoering kan beter door de uitvoering van de veiligheidsstudies beter vast te
leggen en meer aandacht te schenken aan de situaties die ontstaan als veiligheidsvoorzieningen in
werking treden.
•
De procedure, die moet zorgen dat er geen (nieuwe) gevaren ontstaan bij wijzigingen aan de installaties,
geeft duidelijk aan wanneer deze van toepassing is en welke personen hierbij een rol spelen. De
procedure is wel complex en de relatie met de hierboven genoemde veiligheidsstudies kan beter.
•
De procedures voor de interne afhandeling van incidenten en ongevallen zijn volledig en duidelijk. De
procedures die moeten borgen dat meldingen en rapportages aan de overheid van zware ongevallen
tijdig en correct worden uitgevoerd schieten tekort. Verbetering is vereist.
•
Praxair voert voldoende en goed uitgevoerde veiligheidsinspecties uit op de werkvloer en bij de
installaties. Dit zijn zowel inspectierondes door eigen werknemers alsook inspecties door collega’s van
andere (buitenlandse) vestiging. Bij eigen inspecties (audits), of aan de organisatorische elementen van
het Brzo 2015 wordt voldaan, moet beter worden gecontroleerd aan deze wettelijke eisen wordt voldaan.
• Voor de beoordeling van de veiligheidsprestaties heeft Praxair kritische prestatie indicatoren (KPI’s)
opgesteld. Deze sluiten nog onvoldoende aan op de onderwerpen van het Brzo 2015.
•
De inrichting en installaties zien er netjes en verzorgd uit.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtredingen. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de
inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.
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