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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Trespa
International B.V. Wetering 20 te Weert
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 2 en 4 februari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Trespa International (verder te noemen Trespa). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 26 februari 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de
aangekondigde inspectie slechts beperkt bij het bedrijf zelf uitgevoerd. In plaats daarvan is gekozen voor
een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:
 Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van de toegezonden documentatie.
 Er heeft enkel een fysieke rondgang plaatsgevonden.
 De interviews zijn grotendeels op afstand uitgevoerd door middel van videobellen.
 De terugkoppeling (close out) heeft via videobellen plaatsgevonden.

Wat voor een bedrijf is Trespa?
Het bedrijf produceert zogenaamde Trespa platen. Trespa is een kunststof laminaat dat is opgebouwd uit
een kern van fenolformaldehyde gedrenkte papier-of houtvezels en een toplaag van decorpapier.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Trespa de volgende onderdelen:
Tijdens de inspectie zijn de volgende onderwerpen geïnspecteerd:
 opvolging van de actiepunten van de vorige Brzo-inspectie;
 controle en analyse van het veiligheidsmanagement systeem;
 vier installatiescenario’s om middels een steekproef te beoordelen of het bedrijf voldoende
maatregelen heeft genomen om een zwaar ongeval te voorkomen.
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Resultaten
Wat was op orde?
Tijdens de inspectie blijkt dat:
 De opvolging van de actiepunten die tijdens de vorige brzo-inspectie zijn aangereikt, goed is
geborgd;
 De procedures voor de controle en analyse voldoende worden gevolgd;
 De installatiescenario's voldoende specifiek zijn beschreven;
 De maatregelen om scenario's te voorkomen en de effecten te verminderen zijn aangebracht en
geschikt zijn.

Wat waren de verbeterpunten?
Wel zijn enkele actiepunten in het rapport opgenomen zoals:
 Review de procedure voor het uitvoeren van interne audits;
 Borg in de meerjarenplanning dat alle vbs-elementen, inclusief alle sub-elementen in een auditcyclus
worden geïnspecteerd;
 Implementeer een systeem dat alle procedures en instructies minimaal eens in de 5 jaar gereviewd
worden;
 Voer voor 2021 een uitgebreidere interne audit uit en betrek daarin meteen de nieuwe aangepaste
meerjarenplanning mede gebaseerd op vbs elementen en laat dit eveneens duidelijk terugkomen in
de audit rapportage;
 Beschrijf specifiek de maatregel betreffende het H-alarm voor scenario 3;
 Noem volledigheidshalve ook de overdrukbeveiliging in het tankautoscenario en breng in het veld
identificatie aan bij het onderdrukventiel;
 Pas de installatiescenario's aan zodat ze overeenkomen met de actuele veiligheidsstudie;
 Voer de SIL-verificatie direct na het afronden van de SIL classificatie uit.
Geconstateerde overtreding
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 een overtreding in categorie 3 die reeds ongedaan gemaakt is.
In de procedure PR-BUD-001 voor de managementreview, was niet opgenomen dat er overeenkomstig
Artikel 7 lid 6 van het Brzo 2015, richtlijn 2012/18/EU bijlage III onderdeel b sub vii een uitspraak gedaan
moest worden over de werking van het veiligheidsmanagementsysteem. Trespa heeft de procedure reeds
adequaat aangepast. Daarmee is de overtreding ongedaan gemaakt.

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