Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Linde Gas Therapeutics Benelux
Eindhoven te De Keten 7, 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 4 april 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het
bedrijf Linde Gas Therapeutics Benelux Eindhoven (verder te noemen Linde Gas). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 18 april 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Linde Gas?
Linde Gas is een bedrijf waar gascilinders worden gevuld met medische gassen en worden opgeslagen. Vanuit
deze locatie vindt de verdere distributie plaats.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Linde Gas de volgende onderdelen:
 Hoe is het preventiebeleid ten aanzien van het voorkomen en beheersen van risico's zware ongevallen
vormgegeven? Op welke manier worden de daarin geformuleerde doelstellingen bewaakt en opgevolgd?
 Hoe wordt bij het bedrijf omgegaan met onderhoud van de beveiligingssystemen?
 Zijn de stellingen in de magazijnen zodanig ontworpen, gebouwd, gebruikt en onderhouden dat het gevaar
voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen?
 Zijn de gevaren in verband met een mogelijke explosieve atmosfeer beoordeeld en vastgelegd?
 Inspectie van een scenario.
Scenario's zijn analyses op papier van zaken die mis kunnen gaan. Het doel hiervan is vast te stellen
welke maatregelen nodig zijn. Is de kans dat er iets mis gaat zo klein mogelijk? En mocht het toch
gebeuren, zijn de gevolgen ook zo klein mogelijk?
Bij deze inspectie is het scenario 'omvallen gascilinder met brandbaar gas in magazijn' onderzocht.
 De opvolging van acties uit de periodieke inspectie van 2015.
Resultaten
Wat was op orde?
 Het bedrijf heeft een preventiebeleid voor zware ongevallen opgesteld. Dit beleid wordt gecommuniceerd
naar de organisatie, waarbij de voortgang van de doelstellingen worden bewaakt en geëvalueerd;
 De beveiligingssystemen (brand -en gasdetectie, sprinklerinstallatie en kleine blusmiddelen) in het bedrijf
zijn geschikt en worden aantoonbaar goed onderhouden;
 De magazijnstellingen in De Keten 8 zijn voorzien van adequate aanrijdbeveiliging. Voor locatie De Keten 7
en 8 geldt dat de stellingen voldoende stabiel zijn en worden gekeurd;
 Van het onderzochte scenario 'omvallen gascilinder met brandbaar gas in magazijn' zijn de gevaren
bekend en zijn de beschreven maatregelen aanwezig;

De verbeterpunten uit de periodieke inspectie van 2015 zijn voor het overgrote deel opgepakt door Linde
Gas.

Wat waren de verbeterpunten?
 Op de locatie De Keten 7 voldoende aanrijdbeveiliging aanbrengen op enkele magazijnstellingen. Ook
onderzoeken of de verankering (stabiliteit) van één van de buiten opgestelde opslagtanks voldoende is;
 In het Explosieveiligheidsdocument voor de beoordeling van de risico's in de mogelijke explosieve ruimtes
meerdere aspecten beschrijven en afhankelijk hiervan aanvullende maatregelen nemen;
 5 zijdig open bakken verwijderen uit de magazijnstellingen en lege pallets niet hoger stapelen dan 1.60
meter gerekend vanaf de vloer;

In geval het bedrijf afwijkt van een voorgesteld 'actie bedrijf' uit de rapportage van 2015 een onderbouwing
hiervan vastleggen. Ook de juiste status van een actiepunt vermelden.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

