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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Trespa International 
Wetering 20 te Weert 
 
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 twee dagen controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de 
veiligheidsregio het bedrijf Trespa International (verder te noemen Trespa). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 
5 april 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Trespa? 
Trespa produceert hoogwaardige kunststofplaten die onder andere in de bouwwereld worden gebruikt als 
geveltoepassing. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Trespa de volgende onderdelen: 

� opvolging van de actiepunten uit de voorgaande inspectie; 
� vbs i (personeel en organisatie) 
� vbs ii (identificatie van gevaren en beoordelen risico's); 
� vbs iv(management of change); 
� twee scenario's; 
� ageing koel- en bluswaterleiding; 
� MRA (Milieu Risicoanalyse) 

 
Resultaten 
Wat was onder andere op orde? 

� de actiepunten van de vorige inspectie zijn allemaal in voldoende mate afgehandeld; 
� Trespa beschikt over een actueel organogram en communiceert het personeelsbeleid met alle 

personeelsleden en contractors; 
� Trespa heeft een transparante planning voor het uitvoeren van de identificatie van gevaren en beoordelen van 

risico’s. Heeft de beoordelingen goed gedocumenteerd en heeft beleid voor het bepalen van de risico’s; 
� Trespa heeft een duidelijke en transparant beschreven MOC-procedure; 
� de MOC zijn goed navolgbaar; 
� het overzicht van bluswaternetwerk inclusief de bronnen; 
� de LOD zijn aangebracht en getagd. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 
Er zijn onder andere de volgende verbeterpunten opgenomen: 

� administreer o.a. juiste benaming van de afstoomroutes in het reken programma van de Milieu Risicoanalyse; 
� handel actiepunt met nummer 4873 op de juiste wijze af; 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

� geef vervolg aan de uitkomsten van het inventarisatieonderzoek op het risico van het optreden van 
microbiologische corrosie in blusleidingen; 

� overall sheet van de MOC kunnen adequater bij gehouden worden; 
� tekst in de MRA over de vulling van de opslagtank moet duidelijker zijn; 
� Trespa dient een goede onderbouwing te maken voor de W-factor van LOC scenario LOC12. Daarnaast 

dienen alle LOC scenario's gecontroleerd te worden of: 
1. er meer dan 5 onderliggende scenario's ten grondslag liggen; 
2. hier de onderbouwing eveneens aangepast moet worden; 
3. indien van toepassing is de W-factor aan te passen. 

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


