Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Messer B.V te Moerdijk
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 7 april 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Messer B.V. te Moerdijk. 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 12
mei 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 Messer B.V.
Bij Messer B.V. (hierna Messer) wordt acetyleengas geproduceerd. Dit acetyleen kan vervolgens worden
afgevuld in gasflessen en kan worden geleverd aan een buurbedrijf. Tevens vult men technische gassen
af in gasflessen.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Messer B.V. onder meer de volgende onderwerpen:
• de wijze waarop Messer de risico's identificeert;
• de wijze waarop Messer onderhoud en inspectie doet aan de installaties;
• de opvang van blus- en koelwater en de blus- en koelwatercapaciteit;
• de wijze waarop hemelwater en eventueel verontreinigd water wordt afgevoerd;
Als onderdeel van de inspectie is een rondgang over het bedrijf gemaakt (visuele inspectie).
Resultaten:
Wat is op orde?
• De opvolging van de openstaande actiepunten uit de voorgaande inspectie is aantoonbaar opgepakt,
maar dient gedeeltelijk nog nader uitgewerkt te worden.
• Messer B.V. heeft procedures opgesteld, waarmee de risico’s geïdentificeerd zijn. Deze procedures
zijn op juiste wijze geïmplementeerd.
• Het onderhoud en inspectie van de installaties is bij Messer op voldoende wijze geregeld.
• De capaciteit van bluswater en koelwater is voldoende.
• De risico's voor de verontreiniging van het oppervlaktewater en de rioolwaterzuivering zijn niet groot.

Verbeterpunten
-

-

Er is geen bluswateropvang. Het Bevoegd gezag Waterwet zal dit nader onderzoeken.
De koelwatervoorziening voor de vulhal acetyleen is zo uitgevoerd dat er een kleine kans blijft
bestaan dat de installatie niet werkt.
Leidingen in de productiehal, met daarin tijdens gebruik gevaarlijke stoffen (gassen) moeten
veilig worden uitgevoerd. Dit geldt ook als de leidingen in de stand by-fase worden gehouden.
Leidingen moeten waar mogelijk, worden voorzien van blindkappen. Tevens moet veiligheids- en
gezondheids (V&G) signalering overal worden aangebracht.
De verbetercyclus (pdca-cirkel) moet Messer nog aantoonbaar sluitend maken aan de hand van
de meetgegevens die al voorhanden zijn.

Overtredingen
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn 3 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.
De ernst van de overtreding is als volgt beoordeeld:
Overtredingen in categorie 3
Het inspectieteam constateerde één overtreding in deze categorie.
De overtreding betrof het feit dat de wijze waarop Messer de risico's toetst, niet overeen komt met de
wijze waarop dit vastgelegd is in het eigen beleid.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding 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.

