Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Air Liquide te Eindhoven
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 17 en 18 juni 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Air Liquide Eindhoven te Eindhoven. 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 30 juni
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 Air Liquide?
Air Liquide is een bedrijf waar gascilinders worden opgeslagen, gevuld en vanwaar gassen worden
gedistribueerd.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs hebben gecontroleerd op welke wijze Air Liquide:
1. de actiepunten uit de vorige inspectie heeft opgepakt;
2. de organisatie met de werknemers inricht;
3. omgaat met wijzigingen;
4. maatregelen heeft getroffen voor bluswatervoorziening en -opvang
5. de lozing van (afval)water inricht;
6. omgaat met vergunningsvoorschriften.
Resultaten
Wat was op orde?
- actiepunten uit de vorige inspectie werden opgepakt;
- er is een duidelijke organisatiestructuur en communicatie naar de werknemers over het veiligheidsbeleid;
- gevaren en risico's worden systematisch beoordeeld;
- de aanwezige bluswatervoorziening is passend;
- gezien de aard van de opgeslagen stoffen wordt er geen verontreiniging van het bluswater verwacht.
Verbeterpunten
- het bedrijf dient een herziening van het bedrijfsbrandweerrapport in te dienen;
- het Learning Management System op de juiste wijze invoeren;
- specifieke prestatieindicatoren voor de locatie Eindhoven vaststellen;
- de omgang met wijzigingen aanpassen;
- uiterlijk in 2015 de nieuwe test- en onderhoudsprocedure in gebruik nemen;
- de juiste versienummers van Handboek chauffeur op de vrachtwagens leggen;
- de correctiefactoren in de risicoberekeningen aanpassen;
- onderhoud en testen van de bluswatervoorziening op eigen terrein borgen;
- de rioleringstekening dient te worden herzien;
- de riolering dient te worden opgenomen in het periodiek inspectie/onderhoudsprogramma.
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.

De ernst van de overtreding is als volgt beoordeeld:
Overtredingen in categorie 1
Het inspectieteam constateerde geen overtreding in deze categorie.
Overtredingen in categorie 2
Het inspectieteam constateerde geen overtreding in deze categorie.
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde 4 overtredingen in deze categorie. De overtredingen betroffen het niet
adequaat vastzetten van een cilinder met giftig gas, het niet monitoren van de te volgen opleidingen door
werknemers, het niet uitvoeren van een wijzigingsprocedure voor het nieuwe Learning Management System en
het niet toetsen van VBS-elementen waardoor de PDCA cyclus van de betreffende elementen niet wordt
gesloten.
Eindoordeel
Bij Air Liquide Eindhoven zijn vier overtredingen aangetroffen.
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een of meer overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten
constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs
niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen.
Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs
vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.

