Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij SPGPrints B.V. Raamstraat 3, te
Boxmeer
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 18 augustus 2020 hebben de inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio een
onaangekondigde inspectie uitgevoerd bij het bedrijf SPGPrints B.V. (verder te noemen SPGPrints). De resultaten
hiervan zijn in dit inspectierapport verwerkt.
Vervolgens is op 16 oktober 2020 een reguliere Brzo-inspectie uitgevoerd. De resultaten zijn in kaart gebracht en
op 27 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is SPGPrints?
SPGPrints levert bedrukkingssystemen voor de grafische- en de textielindustrie en een aantal specials. Hiervoor
vervaardigt het bedrijf met name matrijzen, sjablonen en inkten.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij SPGPrints de volgende onderdelen:
Herinspectie overtredingen 2019.
Tijdens de onaangekondigde en reguliere inspecties in 2019 zijn twee overtredingen geconstateerd. Op 16 oktober
2020 is geconstateerd dat deze overtredingen zijn opgeheven.
Gevolgen coronacrisis veilige bedrijfsvoering.
Kort na het uitbreken van de coronacrisis is SPGPrints per e-mail benaderd door het inspectieteam, met een
aandachtspuntenlijst. Deze lijst bevat vragen over het terugdringen van het besmettingsgevaar en de borging van
kritische functies (productie, bedrijfshulpverlening en managementteam).
Geoordeeld is dat de maatregelen die SPGPrints heeft getroffen toereikend zijn om een veilige bedrijfsvoering te
waarborgen, tegen de invloeden van corona.
Onaangekondigde inspectie 18 augustus 2020.
• Door het uitvoeren van een “live test”, is nagegaan hoe snel en in welke bezetting de bedrijfsnoodorganisatie
beschikbaar is;
• Is er een actueel stoffenregister en worden stoffen volgens dit register op de juiste plaats opgeslagen?
• Zijn de branddeuren op locatie Screens 3 onderhouden en blijvend geschikt?
• Is het bedrijfsnoodplan in de portiersloge actueel en is de portier hierin geoefend en getraind?
• Zijn scenariospecifieke veiligheidsmaatregelen operationeel?
Regulier inspectie 16 oktober 2020.
Vanwege de corona-maatregelen is de reguliere inspectie uitgevoerd tijdens een videobijeenkomst. Voor de
reguliere inspectie is door de betrokken overheden een inspectieagenda gemaakt en gecommuniceerd met
SPGPrints B.V. op 27 oktober 2020. Op deze agenda stonden de volgende onderwerpen:
• Opvolging van de actiepunten uit 2019;
• Heeft SPGPrints voldoende zicht op de effecten van vermoeiing op haar procesinstallatie?
• De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.

Resultaten
Wat was op orde?
Onaangekondigde inspectie 18 augustus 2020.
• De maatregelen tegen de invloeden van Corona zijn toereikend om een veilige bedrijfsvoering te waarborgen;
• De technische veiligheidsmaatregelen zijn aanwezig en functioneren. In de instructies is het gebruik van deze
maatregelen geborgd;
• SPGPrints heeft de aanwezigheid van actuele documentatie in de portiersloge voor de noodorganisatie goed
ingeregeld.
Regulier inspectie 16 oktober 2020.
• De procedures en instructies voor het identificeren van gevaren hebben een duidelijke systematische
benadering;
• Er zijn heldere criteria vastgesteld om te bepalen welke veiligheidsstudie(s) uitgevoerd dienen te worden;
• De uitgevoerde veiligheidsstudies zijn passend voor de aard en omvang van het bedrijf;
• De risico’s van ageing worden systematisch beoordeeld en SPGPrints trekt lering uit incidenten;
• Er is een passende procedure aanwezig voor het opstellen van een drie maandelijks management dashboard.
Wat waren de verbeterpunten?
Onaangekondigde inspectie 18 augustus 2020.
• Het oefenen van de portiers voor de taak in de noodorganisatie dient geborgd te worden;
• De vervangingsregeling van de HSE-manager dient in de verschillende documenten in overeenstemming te
worden gebracht;
• SPGPrints dient naast onderhoud en periodieke controles de aanwezige branddeuren ook werkend te houden
door vervuiling onder deuren te voorkomen;
• De opslag van juiste gevaarlijke stoffen in de juiste opslag dient nog beter geborgd te worden;
• Plattegrond van de gevaarlijke stoffen opslag dient beter leesbaar gemaakt te worden;
Regulier inspectie 16 oktober 2020.
• De procedures en instructies voor het identificeren van gevaren zijn niet helemaal actueel en volledig;
• De verslaglegging van de geïnspecteerde veiligheidsstudie was op onderdelen slordig;
• Het beeld dat SPGPrints heeft van de effecten van vermoeiing moet nog worden uitgebreid;
• Beleidsdoelstellingen dienen nog beter vanuit het beleid geformuleerd te worden;
• De wijze waarop een score wordt toegekend aan kritische prestatie indicatoren dient nog vastgelegd te
worden;
• Het bijsturen in de set kritische prestatie indicatoren dient beter geborgd te worden vanuit het
veiligheidsbeheerssysteem;
• De toe te passen onderzoeksmethode voor onderzoek van ongevallen en calamiteiten dient nog in de juiste
stappen van de procedure te worden opgenomen;
• Er dient beter geborgd te worden dat alle (bijna) incidenten en ongevallen worden geanalyseerd en dat de
resultaten gebruikt worden voor trendanalyse.

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

