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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Linde Gas Benelux B.V.  
(Velsen-Noord) te Wenckebachstraat 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 
 
In de periode november en december 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, de 
Veiligheidsregio Kennemerland, en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Linde Gas Benelux B.V. (verder te 
noemen Linde Gas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 december bekend gemaakt aan het 
bedrijf. 
Deze inspectie is vanwege de COVID-19 maatregelen in aangepaste vorm uitgevoerd. Het inspectieteam is 
op 9 december 2020 ter plaatse geweest voor de onderwerpen opvolging actiepunten inspectierapport 2019, 
werkvergunningen en maatregelen, en onderhoud en maatregelen.  
Het inspectieteam heeft een documentenreview uitgevoerd op een aantal geselecteerde onderwerpen. Linde 
Gas is gevraagd documenten op te sturen. Aan de hand hiervan zijn vragenlijsten opgesteld door het 
inspectieteam, die door Linde Gas zijn uitgezocht en beantwoord. 
 
 
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 opvolging van de actiepunten uit het inspectierapport van 2019; 
-De veilige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden;  
-Het onderhoudsmanagementsysteem en het onderhoud van de maatregelen; 
-De actualiteit en inhoud van het bedrijfsnoodplan; 
-Aanwezigheid, opgeleid-, en geoefendheid van de bedrijfsnoodorganisatie. 
 
 
 
 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
-Linde Gas past de procedure voor het uitvoeren van een Last Minute Risk Analysis (LMRA) op de 
werkvergunning op een juiste wijze toe; 
-Linde Gas heeft een goede procedurele borging voor het op een juiste wijze uitvoeren van het 
werkvergunningsproces; 
-Linde Gas is in staat om in samenwerking met de houder/uitvoerder een overzichtelijke en volledige 
werkvergunning op te stellen die bijdraagt aan het veilig uitvoeren van werkzaamheden binnen de inrichting; 
-Linde Gas heeft het beleid met betrekking tot inspectie-, en onderhoud uitgebreid gedocumenteerd; 
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-Linde Gas past, voor het onderhoud aan de pakking van een stikstofcompressor, het VBS-systeem toe; 
-De lines of defence (LOD's) op de zuurstofcompressoren worden onderhouden conform de hiervoor 
geldende regelgeving; 
-Het bedrijfsnoodplan is actueel en voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in bijlage IV van Seveso 
III Richtlijn  
-De medewerkers met een functie in de bedrijfsnoodorganisatie zijn opgeleid en getraind. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
-Linde Gas moet er voor zorgen dat de controle met de applicatie Traccess voor het beheersen van het 
overzicht op gevolgde opleidingen,  in alle gevallen voldoende effectief is; 
-Linde Gas moet in voldoende mate borgen dat personen die werkzaamheden uitvoeren aan Atex-
installatie(delen) voldoende kennis en ervaring hebben om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren; 
-De definitie controlewerkzaamheden moet opgenomen worden in procedure NL-W-0861,zodat er geen 
onduidelijkheden kunnen ontstaan; 
-De controle op de naleving van veilige uitvoering van werkzaamheden moet worden vastgelegd; 
-De registratie van deelname aan oefeningen van het BNP moet op individuele basis plaats vinden;  
-De maandelijkse test en controle van de brandmeldinstallatie moet door de beheerder worden uitgevoerd. 
 
 
 
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 een overtreding in categorie 3: 
Linde Gas heeft bevinding B-15 van het inspectierapport 2019 in onvoldoende mate opgevolgd. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding 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+. 
 
 


