
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij SOL Nederland B.V., 
Swaardvenstraat 11 te Tilburg 
 
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 23 en 24 juni 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf SOL Nederland B.V. (verder te noemen SOL). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 
14 juli 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is SOL? 
SOL houdt zich bezig met de productie, research en verkoop van industriële, zuivere en medische gassen. 
Bij SOL in Tilburg staat de enige lachgasfabriek van Nederland. Hier wordt op een geavanceerde manier lachgas 
geproduceerd van een hoge kwaliteit voor medische en medicinale toepassingen en voor de voedingsmiddelen 
industrie. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
In maart 2020 heeft het inspectieteam geïnventariseerd welke maatregelen zijn genomen om tijdens de 
Coronacrisis de bedrijfsvoering op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen blijven uitvoeren. Op basis van de 
door SOL verstrekte informatie is een bevinding in dit rapport opgenomen. 
 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de Brzo-
inspectie op een aangepaste manier uitgevoerd: 
- de interviews zijn grotendeels op afstand uitgevoerd door middel van videobellen; 
- het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van de door SOL toegezonden documentatie; 
- de terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaatsgevonden. 
 
De volgende onderwerpen zijn tijdens de inspectie aan de orde gekomen: 
- de werkwijze voor het onderhouden van apparatuur en installaties; 
- het op een veilige manier uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden; 
- het voorbereid zijn op voorzienbare noodsituaties; 
- de permanente beoordeling van het veiligheidsbeheerssysteem aan de hand van prestatie indicatoren; 
- de jaarlijkse beoordeling door de directie van het gevoerde preventiebeleid en de werking van het  
  veiligheidsbeheerssysteem. 
 
 



Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Op basis van de door SOL verstrekte informatie blijkt dat er extra maatregelen zijn genomen in verband met de 
Corona-crisis; 
- De acties uit de Brzo inspectie van 2019 zijn in voldoende mate opgevolgd; 
- De Good House Keeping op de locatie is op orde; 
- De werkwijze voor het plannen, uitvoeren en vastleggen van onderhoud; 
- De alarmering, zowel intern als extern; 
- De communicatie met en informatie voor de hulpdiensten; 
- Medewerkers zijn op de hoogte van hun rol/taak bij noodsituaties.; 
- Bezoekers worden voldoende geïnformeerd over hoe te handelen bij noodsituaties; 
- Prestatie-indicatoren en doelstellingen voor de veiligheidsprestaties van het bedrijf zijn geformuleerd en de  
  voortgang wordt periodiek gemonitord; 
- Er wordt jaarlijks een directiebeoordeling door de verantwoordelijke functionarissen uitgevoerd, hetgeen  
  wordt geborgd op basis van een onderliggende procedure; 
- Deze procedure borgt ook dat de juiste onderwerpen als input worden gebruikt en dat de juiste acties als  
  output uit de directiebeoordeling komen; 
- Er wordt op een gepaste wijze gecommuniceerd over de resultaten van de directiebeoordeling. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Werkwijze voor de selectie en kenmerking van veiligheidskritische apparatuur beschrijven; 
- De werkwijze voor het veilig stellen van apparatuur opnemen in een procedure of instructie; 
- Het noodplan op onderdelen aanpassen in verband met overlappende tekst en verwijzingen; 
- Een meer evenredigere verdeling tussen proactieve en reactieve prestatie-indicatoren toepassen; 
- Het proces van de continue verbetering van het veiligheidsmanagementsysteem kan worden verbeterd  
  door de effectiviteit van de geformuleerde prestatie-indicatoren regelmatig te toetsen en indien nodig te  
  vervangen. 
 
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 3 overtredingen in categorie 3: 
- Er is geen systematische analyse uitgevoerd om te beoordelen welke noodsituaties zich voor kunnen doen.  
  Daardoor is het noodplan onvoldoende toegespitst op de bedrijfssituatie bij SOL en is niet duidelijk of de  
  noodorganisatie voldoende is voorbereid op haar taak; 
- Er is geen geschikte procedure/ werkwijze voor de permanente beoordeling van doelstellingen als  
  onderdeel van het preventiebeleid voor zware ongevallen en het veiligheidsbeheerssysteem; 
- De resultaten van het gevoerde preventiebeleid en de werking van het veiligheidsbeheerssysteem worden  
  onvoldoende geanalyseerd en bijgesteld. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen 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+. 


