
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nippon Gases 
Netherlands B.V. te Beugsloepweg 3, Vlaardingen 
 
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 6 juni 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de 
waterkwaliteitsbeheerder het bedrijf Nippon Gases Netherlands B.V. (verder te noemen Nippon). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 juni 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Nippon? 
Nippon slaat op het terrein in Vlaardingen volle en lege gascilinders op die gevuld kunnen zijn met 
gassen die oxiderende-, brandbare-, en toxische gevaar eigenschappen kunnen hebben. 
Nippon laat de volle cilinders afvoeren naar klanten en de lege cilinders worden afgevoerd naar 
andere vestigingen van Nippon in Nederland en België. 
Nippon vult in Vlaardingen verder alleen stikstofcilinders af. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Nippon de volgende onderdelen: 

 Voert Nippon op een veilige wijze wijzigingen uit? 

 Is geborgd dat Nippon altijd de juiste versie van de procedure wijzigingen gebruikt? 

 Controleert Nippon op een juiste wijze het veiligheidsbeheersysteem en het preventiebeleid 
door: 

 Goede audits en directiebeoordelingen uit te voeren; 

 Lost Nippon binnen een jaar alle acties die tijdens de audits zijn gevonden binnen een jaar 
op? 

 Heeft Nippon een goede manier gevonden om te voorkomen dat apparaten en installaties 
door veroudering onverwacht uitvallen? 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 Nippon voert op een veilige wijze wijzigingen uit. 

 Nippon voert op een goede wijze audits uit. 

 Nippon controleert het veiligheidsbeheersysteem op een juiste wijze 
veiligheidsbeheerssysteem op een juiste wijze door op een goede wijze audits en 
directiebeoordelingen uit te voeren. 

 
Nippon zorgt ervoor dat apparaten en installaties niet voortijdig uitvallen door veroudering. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

 Nippon kan nu nog per ongeluk een oude versie van de procedure wijzigingen gebruiken. 



 Als Nippon een actie naar aanleiding van de audits binnen een jaar niet kan uitvoeren zoals 
de actie m.b.t de LOTO kan deze voor 2018 worden afgevoerd omdat de LOTO dan niet van 
toepassing is geweest. Deze actiepunten moeten worden aangepast, zodat ze haalbaar zijn 
en niet open blijven staan. 

 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. 
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 

 
 


