Samenvatting Brzo Inspectierapport bij SPGPrints B.V. te Boxmeer.
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u 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 controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
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 zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te
maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 29 oktober 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf SPGPrints B.V. te Boxmeer. De
inspecteurs van Inspectie SZW, Bevoegd gezag Wet veiligheidsregio's en Bevoegd gezag Wabo
inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs
brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op
29 oktober 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 bedrijf is SPGPrints?
Het bedrijf vervaardigt machines en rotatie zeefdruk sjablonen voor de bedrukking van textiel en de
inkten die hiervoor nodig zijn.
Wat controleerden de inspecteurs?
Tijdens deze inspectie keek het inspectieteam naar het onderdeel ‘Altijd alert’ van
Veiligheidsbeheerssysteem(VBS) van het bedrijf. Een bedrijf als SPGPrints moet altijd alert zijn op
de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen;
Tevens keken de inspecteurs naar:
- De procedures en maatregelen die het bedrijf heeft genomen om blootstelling aan gevaarlijke
stoffen te bij werknemers/medewerkers te voorkomen;
- Of het bedrijf voldoende bluswatercapaciteit heeft? En hoe is de opvang van bluswater geregeld?
En worden de brandbestrijdingsvoorzieningen onderhouden en worden capaciteitstesten
uitgevoerd?;
- ATEX (ATEX is een Franse afkorting: ATmosphères EXplosibles). Volgens de ATEX-richtlijnen
moeten bedrijven maatregelen nemen om gas- en stofexplosies te voorkomen en ervoor zorgen
dat werknemers geen gevaar lopen.
Resultaten
Wat was op orde?
Er is sprake van een bedrijf waar volgens specifieke procedures wordt gewerkt en waar de goede
orde en netheid opvalt.

VBS vi - Het toezicht op de prestaties
SPGprints heeft procedureel goed vastgelegd wat ze doen met de prestaties. De gebruikte
werkwijze voor het monitoren van de prestaties, die SPGPrints heeft vastgelegd in het VBS, zijn
geschikt. SPGprints geeft een redelijke invulling van hun procedures en prestaties.
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
De registratie van de verplichte gegevens van alle in het bedrijf gebruikte (gevaarlijke)
processtoffen is goed. Ook de extra registratieverplichtingen die nodig zijn voor
kankerverwekkende stoffen is goed.
SPGPrints voert metingen uit op de werkplekken en de werknemers worden periodiek medisch
onderzocht waarbij aandacht wordt besteed aan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
Aan de hand van de metingen op de werkplek en de uitkomsten van het periodiek medisch
onderzoek neemt het bedrijf waar mogelijk actie.
Koel – en bluswater opvangcapaciteit
De brand-beveiligingsinstallaties in het bedrijf zijn goed onderhouden en werken.
SPGPrints heeft een goed werkend bluswatersysteem met voldoende capaciteit.
Als de procedure wordt aangepast is er voldoende opslagcapaciteit om verontreinigd
koel/bluswater op eigen terrein op te slaan.
Er zijn procedures beschreven om verontreinigd bluswater als extra maatregel met tankwagens af
te voeren.
ATEX
De gebieden waar en explosieve atmosfeer kan ontstaan in de lakfabriek zijn juist beoordeeld en in
explosieveiligheidsdocument vermeld.
Verbeterpunten
- Werkprocedure "bijzetten noodopvang bluswater onder de opslag van de gevaarlijke stoffen bij
brand in lakfabriek" dient te worden beschreven;
- SPGPrints moet borgen dat het niet mogelijk is dat statische elektriciteit ontstaan bij het
verpompen van vloeistoffen in de lakfabriek (juiste werkwijze aardklemmen);
- Werkprocedures m.b.t. gebruik aardklemmen dien te worden aangepast en beter te worden
toegepast;
- Er dient een helder beleid te zijn voor het dragen van de juiste bedrijfskleding op de
arbeidsplaatsen waar dit noodzakelijk is. Tevens dient toezicht hierop te worden gehouden;
- SPGPrints dient hun gestelde grenzen ten opzichte van het melden van ongewone voorvallen te
wijzigen.
- De wijze van invulling geven aan en het sluiten van de PDCA cyclus kan verbeterd worden..
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen
die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over
doen.

