
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Linde Gas Therapeutics B.V.,    
De Keten 7 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 07 juni 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio 
het bedrijf Linde Gas Therapeutics B.V. (verder te noemen Linde GT). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 
juni 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
De inspectie heeft plaats gevonden op de locatie van Linde GT in Eindhoven. De terugkoppeling van de resultaten 
van de inspectie (close-out) heeft vanwege de corona-beperkingen op afstand middels videobellen 
plaatsgevonden. 
 
Wat voor een bedrijf is Linde GT? 
De activiteiten van Linde GT bestaan uit vullen, opslag en distributie van gascilinders voor voornamelijk medische 
gebruik. Dit betreft voor het overgrote deel zuurstof (ca. 98 %) en in mindere mate de inerte gassen stikstof en 
koolzuurgas. Daarnaast zijn er heel beperkt mengsels van die gassen aanwezig. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De volgende onderwerpen zijn tijdens de inspectie aan de orde gekomen: 
- De opvolging van de acties uit de Brzo-inspecties in 2020. 
- De organisatie en het personeel, in relatie tot het beheersen van de risico's op zware ongevallen. 
- Het identificeren van de risico's op zware ongevallen en het vaststellen van de beheersmaatregelen om die 
risico's tot een acceptabel niveau te reduceren. 
- Het melden en onderzoeken van (bijna)incidenten en het vaststellen en opvolgen van acties n.a.v. die incidenten.  
 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De acties bedrijf uit de periodieke en onaangekondigde inspecties in 2020 zijn voldoende opgevolgd.  
- Het beleid voor dit onderwerp is op passende wijze gedocumenteerd.  
- De Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn navolgbaar vastgelegd en passend ingeregeld. 
- Er is een passend systeem om opleidingen, trainingen te registreren, bij te houden en te monitoren. 
- Er is een passend set aan prestatie indicatoren voor het onderdeel "organisatie en het personeel". 
- Het identificeren van de risico's op zware ongevallen en het vaststellen van de beheersmaatregelen om die 
risico's tot een acceptabel niveau te reduceren, wordt in de praktijk uitgevoerd in lijn met de procedures van Linde 
GT. 
- De werkwijze voor het intern melden, registreren en onderzoeken van incidenten is navolgbaar beschreven en is 
geschikt voor het bedrijf. 
- Er wordt voldoende geleerd van incidenten binnen de bedrijven van de Linde Gas Group en binnen de 
brancheorganisaties waar Linde GT bij aangesloten is. 
 
  



Wat waren de verbeterpunten? 
- De aanwezige documentatie kan op punten inhoudelijk verbeterd worden door nieuw gebruikte termen en 
wijzigingen hierin door te voeren. 
- Een recente organisatorische wijziging is niet geheel volgens de eigen wijzigingsprocedure behandeld, waardoor 
mogelijk niet alle effecten van de wijziging in beeld zijn gebracht. 
- Relevante gegevens zijn niet geheel in het document/personeel management systeem geregistreerd. 
- Het opvolgen van actiepunten die voortkomen uit veiligheidsstudies moet beter vastgelegd worden. 
- De werkwijze voor het melden van incidenten bij betreffende overheidsinstanties aanvullen en telefoonnummers 
actualiseren. 
- De inschatting van de ernst van incidenten kan verbeterd worden. 
 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.  
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.


