Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Linde Gas Therapeutics BV
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
Wat voor een bedrijf is Linde Gas TE?
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.
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 Linde Gas verstrekte informatie is een bevinding in dit rapport opgenomen.
Op 9 juni 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het
bedrijf Linde Gas Therapeutics BV (verder te noemen Linde Gas TE). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17
juni 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de Brzoinspectie ten dele ter plaatse uitgevoerd, dit betrof de rondgang bedrijf. Voor de overige onderwerpen is gekozen
voor een inspectie-op-afstand.
Hiervoor is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:
- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van de door Linde Gas TE toegezonden
documentatie;
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen;
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een video groepsgesprek plaats gevonden.
De inspecteurs controleerden bij Linde Gas TE de volgende onderdelen:
- de opvolging van de acties uit het Brzo-inspectierapport van 2019;
- de wijze waarop wordt omgegaan met onderhoud van apparatuur en het veilig uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden;
- de noodorganisatie en het bedrijfsnoodplan, ter voorbereiding op noodsituaties;
- de wijze waarop het bedrijf toeziet op de veiligheidsprestaties;
- de wijze waarop het bedrijf interne audits en de directiebeoordeling uitvoert.

Resultaten
Wat was op orde?
Corona maatregelen:
op basis van de door Linde Gas TE verstrekte informatie blijkt dat er extra maatregelen zijn genomen in verband
met de Coronacrisis.
Onderhoud:
- De werkwijze voor het onderhoud van installaties en apparatuur is goed beschreven en is geschikt voor het
bedrijf.
- De wijze waarop het bedrijf in de praktijk omgaat met het invullen van werkvergunningen.
Noodorganisatie:
-Door het bijhouden van wijzigingen en de historie van revisie in het bedrijfsnoodplan en Document Management
Systeem, is er een passend beheer voor versie en document historie;
-De verantwoordelijkheid voor de bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfsnoodplan is middels beschrijving in
verschillende procedures en documenten aantoonbaar;
-Linde heeft de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten behoeve van de noodorganisatie navolgbaar
vastgelegd;
-Eigen personeel met een functie in de noodorganisatie wordt volgens een passende wijze op de hoogte gebracht
van het bedrijfsnoodplan en wijzigingen daarop;
-De aanwezige BHV middelen zijn opgenomen in het onderhoudssysteem en als veiligheidskritisch aangemerkt,
hierdoor is het onderhoud op passende wijze ingeregeld.
Toezicht op de prestaties:
- Er is een procedure waarmee doelstellingen kunnen worden vastgesteld om de werking van het
veiligheidsbeheersysteem te toetsen.
Interne Audits:
- De procedure die is opgesteld om interne audits uit te voeren bevat alle onderwerpen die in een dergelijke
procedure worden verwacht. Aan de hand van deze procedure is voldoende duidelijk beschreven hoe een interne
audit moeten worden uitgevoerd;
- Audits zijn tijdig conform planning uitgevoerd;
- Bij de audits is aantoonbaar gewerkt zoals is beschreven in de procedure.
Managementreview:
- De procedure beschrijft duidelijk hoe een managementreview moet worden uitgevoerd;
- voor de getoonde concept managementreview van Linde Gas TE is de opzet gebruikt zoals beschreven in de
procedure.
Wat waren de verbeterpunten?
Onderhoud:
- als gevolg van de Corona crisis is er een lichte achterstand opgelopen t.o.v. de onderhoudsplanning voor 2020.
- Het beschrijven van de werkwijze voor het vergrendelen van installaties tijdens onderhoudswerkzaamheden.
- Nagaan of het nodig is om mobiele gasmeters te gebruiken tijdens onderhoudswerkzaamheden.
- Het beschrijven van de opleidingseisen voor het opstellen van een werkvergunning.
Noodorganisatie:
-De samenhang tussen de verschillende documenten voor de noodorganisatie is niet altijd duidelijk en dient te
worden verbeterd;
-Doordat op het aanwezige bedrijfsnoodplan geen versie nummer aanwezig is, is het mogelijk dat hier met een
verouderde versie wordt gewerkt;
-Het informeren van externen over de werking van de BHV noodorganisatie en wat te doen bij noodsituaties dient
nog verbeterd te worden;
-De beschrijving om externe hulpdiensten te informeren is voor locatie Eindhoven niet compleet.
Toezicht op de prestaties:
- In de procedure wordt gemist hoe het bedrijf omgaat met afwijkingen als blijkt dat een doelstelling niet gehaald
wordt;
- de doelstellingen zijn niet voldoende specifiek beschreven waardoor niet duidelijk is wat men met de doelstelling
wil bereiken.
Audits:
- Uit de auditplanning blijkt niet duidelijk dat alle onderdelen van het veiligheidsbeheersysteem in een 3-jaarlijkse
cyclus aan bod komen (dit wordt nu separaat door de HSE manager bijgehouden);

- De wijze van rapporteren in de auditverslagen verschilt nogal. Bij enkele audits blijkt niet voldoende waar naar
gekeken is en waar de conclusies op gebaseerd zijn;
- het toevoegen/koppelen van bewijs (zoals foto's) uit de audits in het rapportageprogramma van Linde Gas wordt
gemist.
Managementreview:
- Voor de managementreview van de Benelux holding van Linde Gas is niet de procedure "managementreview"
gevolgd;
- de opvolging van actiepunten uit audits die toegewezen zijn aan personen die niet op locatie Eindhoven werken,
is niet aantoonbaar beoordeeld.
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 2 overtredingen in categorie 3:
Overtreding 1:
Linde Gas TE heeft de planning voor noodsituaties onvoldoende ingeregeld doordat:
-De noodsituaties in het bedrijfsnoodplan niet tot stand gekomen zijn middels systematische analyse. Hierdoor is
niet aantoonbaar gemaakt of de aanwezige noodsituaties passend zijn voor de aanwezige risico's;
-De minimale sterkte van de noodorganisatie is niet navolgbaar ingeregeld op de aanwezige risico's en
noodscenario';
-De noodorganisatie niet systematisch wordt getoetst middels opleiden en beoefenen van de relevante
noodscenario's;
-Er middelen voor de noodorganisatie zijn weggehaald, en niet aantoonbaar is gemaakt of deze voor de huidige
risico's nog noodzakelijk zijn.
Overtreding 2:
De doelstellingen die gesteld zijn voor locatie Eindhoven om het toezicht op de prestaties uit te voeren, dekken het
gehele veiligheidsbeheersysteem niet voldoende af om hiermee de werking ervan te beoordelen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee 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+.

