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Samenvatting Brzo-inspectierapport Linde Gas Benelux B.V.  
(Velsen-Noord) 
 
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 9 en 10 november 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Linde Gas Benelux B.V. (hierna: 
Linde Gas) te Velsen-Noord. 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 10 november 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 bedrijf is Linde Gas? 
Linde Gas produceert industriële, voedselveilige en medische gassen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Linde Gas de volgende onderwerpen (steekproefsgewijs): 
1 - de opvolging van de actiepunten uit de voorgaande Brzo-inspectie; 
2 - worden de kritische installatie-onderdelen onderhouden; 
3 - wordt er veilig gewerkt aan de installaties; 
4 - wordt er voorbereid op calamiteiten, bijvoorbeeld door het uitvoeren van oefeningen; 
5 - wordt er toezicht gehouden om te voldoen aan de intern gestelde doelen; 
6 - worden er audits uitgevoerd om de werking van het veiligheidsbeheersysteem te toetsen; 
7 - wordt de werking van het veiligheidsbeheerssysteem periodiek beoordeeld en zo nodig aangepast. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Ad 1 - de actiepunten uit de voorgaande inspectie zijn opgepakt en afgehandeld; 
Ad 2 - het onderhoud aan kritische installatie onderdelen wordt aantoonbaar uitgevoerd; 
Ad 3 - om het onderhoud veilig uit te voeren wordt gewerkt volgens werkinstructies en/of met 

werkvergunningen; 
Ad 4 - de mensen van de interne nood-organisatie worden voldoende opgeleid en getraind; 
Ad 5 - incidenten worden onderzocht en (indien van toepassing) gedeeld met de gehele organisatie om van 

te leren; 
Ad 6 - er worden interne audits uitgevoerd om het veiligheidsbeheerssysteem te beoordelen; 
Ad 6 - de actiepunten uit de audits worden voldoende afgehandeld. 

 
 

http://www.brzoplus.nl/


Linde Gas Benelux B.V.  (Velsen-Noord) 2015 Pagina 3 van 15 
 

Verbeterpunten (geen overtredingen) 

Ad 4 - de afvoer en het verwerken van bluswater vastleggen; 
Ad 4 - een verantwoordelijke benoemen voor de contacten met externe organisaties; 
Ad 4 - aantonen dat elke wachtploeg geoefend is zodat bij calamiteiten juist wordt gehandeld; 
Ad 5 - de opgestelde doelstellingen kunnen wellicht anders worden opgesteld zodat ze een beter beeld 

geven of het veiligheidsbeheerssysteem werkt; 
Ad 5 - leg bij de monitoring van de doelstellingen de actiepunten en termijnen vast en benoem actiehouders; 
Ad 7 - de acties uit de managementreview (verslag over het functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem 

van het afgelopen jaar) kunnen duidelijker worden benoemd en hier ook actiehouders en (eventueel) 
termijnen aan koppelen; 

 
Eindoordeel 
 

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. 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. 

 

 
 
 
 
 




