Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Messer B.V.,Middenweg 17,
Moerdijk
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 4 april 2018 (onaangekondigd) en 11 april 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Messer B.V. (verder te noemen Messer). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24
april 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Messer?
Bij Messer wordt acetyleengas geproduceerd en afgevuld in gasflessen of geleverd aan een buurbedrijf. Messer
vult daarnaast technische gassen af in gasflessen. Op het buitenterrein vindt opslag plaats van lege en volle
gasflessen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Messer de volgende onderdelen:
- de opvolging van de acties uit het inspectierapport van 2017;
- zorgt het bedrijf ervoor dat de diverse activiteiten zo veilig mogelijk worden uitgevoerd?
- is het bedrijf voldoende voorbereid op noodsituaties? Kan het bedrijf dan slagvaardig en effectief reageren?

Resultaten
Wat was op orde?
- het opheffen van de overtreding, geconstateerd tijdens de Brzo-inspectie 2017;
- de wijze waarop Messer actiepunten registreert en opvolgt;
- de wijze waarop procedures en instructies die belangrijk zijn voor de veiligheid actueel worden gehouden;
- de borging van de aanwezigheid van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen;
- het onderhoud en de inspectie van de aanwezige veiligheidsmaatregelen;
- de communicatie over het noodplan;
- de bekendheid met hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de functionarissen die een rol
hebben in de noodorganisatie van Messer;
- de uitvoering van de oefenplanning voor de noodorganisatie;
- de evaluatie van de oefeningen.
Wat waren de verbeterpunten?
- het duidelijk vastleggen van de werkwijze die de plant manager hanteert bij het controleren op functioneren
van de procesveiligheden van de acetyleen fabriek voordat deze wordt opgestart;
- het registreren van de resultaten van de controle op functioneren van de procesveiligheden van de
acetyleen fabriek voordat deze wordt opgestart;
- het intern noodplan overzichtelijker beschrijven: de samenhang, duidelijkheid en volledigheid verbeteren;
- zorgen dat geen overlappingen voorkomen in de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
functionarissen binnen de noodorganisatie;
- een onderbouwing van de minimale benodigde BHV-bezetting;
- de training van de BHV-ers beter laten aansluiten bij de specifieke risico's binnen Messer.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

