
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Metabel B.V., 
Amperestraat 3 te Deurne 
 
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 08-12-2021 (onaangekondigd) en 16-12-2021 (periodiek) controleerden inspecteurs van het 
bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Metabel B.V. (verder te noemen Metabel). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 december 2022 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Metabel? 
Verwerking van metaalhoudende afvalstoffen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Metabel de volgende onderdelen: 

- Preventiebeleid zware ongevallen (Pbzo). 
- Installatiescenario's. 
- Onderhoudsmanagementsysteem. 
- Opvolging actiepunten uit de Brzo inspectie in 2020. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- Het preventiebeleid zware ongevallen is voldoende beschreven en passend voor het bedrijf. 
- De installatiescenario's zijn uitgewerkt in lijn met de uitgangspunten voor de risicobeoordeling 

zoals beschreven in het Pbzo. 
- Periodiek onderhoud wordt planmatig uitgevoerd. 
- De actiepunten uit de Brzo inspectie in 2020 zijn voldoende opgevolgd. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Een korte beschrijving van de activiteiten van Metabel toevoegen aan het Pbzo document. 
- De risico reductiefactoren die toegekend mogen worden volgens het Pbzo aanpassen. 
- Een plan van aanpak opstellen om de brandwerendheid van muren te verhogen. 

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


