
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Air Liquide BV, De Witbogt 1 
te Eindhoven 
 
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 september 2019 onaangekondigd  en 30 en 31 oktober 2019 periodiek controleerden inspecteurs van het 
bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Air Liquide BV (verder te noemen Air Liquide). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Air Liquide? 
Air Liquide is een bedrijf waar gascilinders worden opgeslagen, gevuld en gedistribueerd. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Air Liquide de volgende onderdelen: 
- visuele inspectie van de inrichting (onaangekondigd); 
- ageing van passieve brandbeveiliging; 
- ageing van installaties waar het faalmechanisme vermoeiing kan optreden; 
- de wijze waarop wordt omgegaan met wijzigingen; 
- de voorbereiding op noodsituaties; 
- de systematische beoordeling van de prestaties. 
 
Resultaten 
Wat was op orde? 
- het systeem voor het behandelen van wijzigingen is goed en wordt op redelijke wijze toegepast; 
- het degradatie mechanisme vermoeiing is voldoende geïdentificeerd en opgenomen in het 
onderhoudsprogramma. 
- het systeem voor het toezicht op de prestaties aan de hand van KPI' is passend en wordt op juiste wijze 
toegepast. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- er moet beter bewaakt worden dat acties die voortkomen uit een MOC tijdig worden uitgevoerd; 
- de bedrijfsnoodorganisatie en het bedrijfsnoodplan moet beter worden afgestemd op de voorzienbare 
noodsituaties, rekening houdend met de nieuwe terreinindeling en organisatiestructuur; 
- de registratie en bewaking van tijdige deelname aan bedrijfsnoodoefeningen is niet volledig; 
- het onderhoud van passieve brandbescherming moet beter geborgd worden in het 
onderhoudsmanagementsysteem. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 

 


