
Linde Gas Benelux B.V.  (Velsen-Noord) 2017 Pagina 2 van 15 
 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Linde Gas Benelux B.V.  
(Velsen-Noord) te Wenckebachtstraat 1, Velsen-Noord 
 
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 13 en 14 november 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio 
het bedrijf Linde Gas Benelux B.V.  (Velsen-Noord) (verder te noemen Linde Gas). De resultaten zijn in kaart 
gebracht en op 14 november 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Linde Gas? 
Linde Gas produceert industriële, voedselveilige en medische gassen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Linde Gas de volgende onderdelen: 
-  De wijze hoe toezicht wordt gehouden op de eigen veiligheidsprestaties 
-  Controle en analyse op de beheersing van de veiligheid 
-  Opleiden van het personeel en de communicatie binnen de organisatie 
-  De beheersing van veroudering van installaties en de daarmee verbonden risico's (ageing) 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Uit een steekproef bleek dat een van de bedrijfshulpverleners de in het beleid vastgelegde opleidingen voor 
die functie heeft gevolgd. 
- Via de registratie van opleidingen kan Linde Gas aantonen dat aan het vereiste kennisniveau van de 
individuele werknemers wordt voldaan.  
- Het bedrijf organiseert diverse bijeenkomsten voor werknemers waarin veiligheidsaspecten worden 
besproken en registreert de aanwezigheid van de werknemers. Zo kan worden aangetoond dat werknemers 
voldoende op de hoogte zijn van ontwikkelingen op het gebied van de beheersing van de veiligheid. 
 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Linde Gas heeft in het preventiebeleid zware ongevallen vermeld dat het veiligheidsbeheerssysteem is 
gebaseerd op het ISO-gecertificeerde managementsysteem. Dat is niet zo. Linde Gas moet het beleid hierop 
aanpassen. 
- Linde Gas gebruikt voor het prioriteren van actiepunten een risicomatrix die niet is opgenomen in het 
preventiebeleid. Linde Gas moet deze matrix opnemen in het beleid. 
- Aanbevelingen die voortkomen uit de bedrijfseigen audit worden niet altijd opgevolgd. Linde Gas moet 
ervoor zorgen dat de eigen aanbevelingen worden opgevolgd, of dat wordt vastgelegd waarom dat 
eventueel niet gebeurt. 
- Linde Gas moet  voor actiepunten vastleggen op welke manier de uit te voeren actie bijdraagt aan het 
verbeteren van de beheersing van de veiligheid. 
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- Linde Gas communiceert niet met de medewerkers over de risico's van ageing. De communicatie over dit 
onderwerp moet worden geborgd in procedures. 
- Het management controleert niet actief op de maatregelen ter voorkoming van corrosie en degradatie. Het 
management moet in de directiebeoordeling controleren of de monitoring van de maatregelen adequaat is. 
- Linde Gas moet borgen dat alle tekortkomingen die tijdens inspectierondes worden waargenomen direct 
worden geregistreerd in het administratiesysteem. 
- Linde Gas moet de relatie tussen de in het preventiebeleid genoemde risico's en de daaraan gekoppelde 
opleidingen vastleggen. 
- Het totale overzicht van vereiste opleidingen en de registratie hiervan moet beschikbaar zijn op locatie 
IJmuiden. 
- De checklist voorlichting nieuwe werknemers moet op een eenduidige manier worden toegepast, zodat 
iedere nieuwe werknemer de voorlichting krijgt die volgens het Pbzo-beleid bij zijn of haar functie passend is. 
- Linde Gas moet borgen dat alle veiligheidskritische opleidingen tijdig zijn gevolgd. 
- Linde Gas moet zich ervan verzekeren dat chauffeurs die vloeibaar waterstof lossen voldoende kennis 
hebben over het veilig lossen van deze stof. 
 
 
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 3 overtredingen in categorie 3: 
- Veroudering van apparatuur en materiaal is niet als risico benoemd in het preventiebeleid. 
- Er is geen volledige beoordeling uitgevoerd van alle aspecten die veroudering van materiaal kunnen 
veroorzaken. Daardoor is onduidelijk of alle risico's van veroudering voldoende worden beheerst. 
- Linde Gas heeft aan een actiepunt uit het Brzo-rapport van 2016 geen opvolging gegeven, zonder 
onderbouwing dat de risico's voldoende zijn beheerst met de bestaande maatregelen. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie 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+. 
 
 


