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Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de 

inspecties en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, is te vinden op www.brzoplus.nl 

 

Algemene informatie 

 

Doelstelling van de inspectie 

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie 

heeft als doel om te onderzoeken of het bedrijf aan alle eisen voldoet om calamiteiten en 

zware ongevallen te voorkomen. 

 

Doelstelling van de samenvatting 

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in 

de resultaten van deze Brzo-inspectie.  

 

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 

Inspecties bij Brzo-bedrijven vinden jaarlijks volgens een vastgesteld jaarplan plaats. 

Inspecties betreffen steekproeven waardoor inspecteurs niet alle onderdelen die met 

veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben, kunnen worden 

gecontroleerd. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.  

 

Inleiding 

Op 19 en 20 maart en 9 april 2015 controleerde een inspectieteam, bestaande uit 

inspecteurs van het Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (RUD 

Zuid-Limburg namens de provincie Limburg), het Bevoegd gezag Wet Veiligheidsregio’s 

(Veiligheidsregio Limburg-Noord) en het Bevoegd gezag Waterwet (Rijkswaterstaat / 

Waterschap Peel en Maasvallei) het bedrijf Trespa International B.V. (Trespa) te Weert.  

De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en 

wat er nog aan schort. Op 17 april 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun 

bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze 

inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam. 

 

Wat voor een bedrijf is Trespa International B.V. 

Trespa produceert hoogwaardige decoratieve gevelbekledingsplaten. 
 

Wat controleerden de inspecteurs? 

De inspecteurs controleerden de werking van het veiligheidsmanagementsysteem, 

waarbij specifieke aandacht uitging naar de impregneerafdeling. Naar aanleiding van het 

indienen van een nieuw veiligheidsrapport in september 2014 is in dit kader de 

milieurisicoanalyse gecontroleerd. 

 



Resultaten 

 

Wat was op orde 

 

Opvolging actiepunten inspectie 2014 

Er is aantoonbaar navolging gegeven aan de bij de bevindingen vermelde acties uit het 

inspectierapport 2014. Er is sprake van een sluitende verbeterloop. 

 

Preventie beleid zware ongevallen (Pbzo) / veiligheidscultuur 

Het Pbzo-document is volledig en actueel. Het Pbzo-document is een geschikt 

uitgangspunt om de geformuleerde doelstellingen, ter voorkoming van zware ongevallen 

en milieu-incidenten, te realiseren. Het Pbzo is geïntegreerd in de organisatie. In alle 

lagen van de organisatie is er aandacht voor veiligheid. 

 

Scenario LOC2, HAZOP harsopslag tank 1 t/m 4, juni 2012 

Ten behoeve van de harsopslag (tank 1 t/m 4) is in juni 2012 een HAZOP (= een type 

veiligheidsstudie) uitgevoerd Het in de HAZOP beschreven LOC2 scenario is door het 

inspectieteam nader getoetst. Een scenario is een beschrijving van de keten van 

gebeurtenissen die leidt tot het vrijkomen van een gevaarlijke stof. De gevaren en 

risico's van het scenario zijn onderkend en beoordeeld. De aanwezige technische en 

organisatorische maatregelen (preventief / repressief) om het scenario te voorkomen dan 

wel de effecten te beperken, zijn aanwezig en effectief. Het onderhoud aan de 

maatregelen wordt uitgevoerd en op basis van het veiligheidsmanagementsysteem is 

voldoende geborgd dat het onderhoud van de maatregelen in orde is en in orde blijft. 

 

Maatregelen n.a.v. incident van juli 2013 

Documenten zijn actueel en naar aanleiding van het incident opgesteld c.q. aangepast. 

Geschikte technische, procedurele en organisatorische maatregelen zijn genomen om de 

kans van optreden op een ongewoon voorval te verkleinen en de effecten te beperken. 

De genomen maatregelen zijn effectief en geïmplementeerd in de organisatie. 

 

Verbeterpunten (geen overtredingen) 

 

Milieurisicoanalyse m.b.t. het ontvangend oppervlaktewater 

De risico's voor het ontvangend oppervlaktewater zijn goed omschreven. Opgestelde 

werkinstructies worden uitgevoerd en beschermingsvoorzieningen zijn aanwezig om het 

risico op verontreiniging van het ontvangend oppervlaktewater te minimaliseren. De in 

dit kader opgestelde Proteus berekening dient nog te worden aangepast. 

 

De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen (MoC) m.b.t. impregneerafdeling 

De manier waarop wordt om gegaan met wijzigingen is goed gedocumenteerd vast 

gelegd in een procedure. Prestatie indicatoren om de voortgang te bewaken, zijn 

geformuleerd. Op een geschikte wijze wordt omgegaan met tijdelijke wijzigingen en 

overbruggingen. De MoC-procedure wordt goed gevolgd, met uitzondering van een 

wijziging van het harsbad in de impregneerafdeling. 

 

De identificatie van de gevaren en beoordeling van risico’s van zware ongevallen m.b.t. 

impregneerafdeling 

Trespa heeft in de onderliggende procedure op een geschikte wijze vastgelegd hoe de 

risico's voor een zwaar ongeval worden beoordeeld, welke criteria daarbij worden 



gehanteerd en wanneer veiligheidsstudies zijn/worden uitgevoerd. De termijn wanneer 

veiligheidsstudies opnieuw moeten worden uitgevoerd (reviewtermijn) is echter niet 

vastgelegd in het Pbzo-document of in de onderliggende procedure. 

 

Overtredingen  

 

De identificatie van de gevaren en beoordeling van risico’s van zware ongevallen m.b.t. 

impregneerafdeling 

Trespa heeft voor de impregneerinstallatie niet eerder een HAZOP (= type 

veiligheidsstudie) uitgevoerd. Hiermee heeft Trespa de eigen procedure nog niet gevolgd. 

Dit is feitelijk een overtreding van het Brzo 1999 artikel 5 lid 3 en bijlage II onder c. 

Trespa is voor de impregneerafdeling inmiddels gestart met de uitvoering van een 

HAZOP-studie. Dit is aanleiding om in dit kader niet handhavend op te treden.  

 

Het inspectieteam beoordeelt de ernst van de geconstateerde overtreding als zeer 

gering. Er is een zeer geringe kans op het optreden van een zwaar ongeval. Sprake is 

van een lichtere tekortkoming. 

 

Eindoordeel 

 

Bij Trespa is een overtreding aangetroffen in het kader van de identificatie van de 

gevaren en beoordeling van de risico’s van zware ongevallen m.b.t. impregneerafdeling. 

Er zal echter niet handhavend worden opgetreden. 

De inspecteurs hebben ook verbeterpunten vastgesteld. Verwacht wordt dat Trespa die 

oppakt.  

Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het 

inspectieteam geen uitspraken over doen. 

 

 


