Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Metrex b.v. te Sourethweg 13,
Heerlen
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 een controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het
bedrijf Metrex b.v. (verder te noemen Metrex BV). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 juni 2017
bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Metrex BV?
Metrex, ook bekend onder haar handelsnaam Moxba-Metrex, is een inrichting die uit metaalhoudende
afvalstoffen de metalen terugwint. De hoofdactiviteiten bestaan uit:
op- en overslag van kleinere hoeveelhedenafvalstoffen. Kleine partijen worden ingenomen tot een
rendabele hoeveelheid is bereikt die bij derden wordt verwerkt;
breken en zeven van metaalhoudende afvalstoffen. Voor de verwerking van een afvalstof bij Metrex
moet deze aan een aantal specificaties voldoen;
be- en verwerken van afvalstoffen opdat metalen uit de afvalstoffen in een later stadium
teruggewonnen kunnen worden. Be- en verwerking gebeurt onder andere door verhitting in speciale
ovens, drogen en homogeniseren;
het uitvoeren van proefbatches.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Metrex de volgende onderdelen:
Het inspectieteam heeft gekozen om Metrex onaangekondigd te inspecteren. De focus van de inspectie was
gericht op welke wijze Metrex haar werkzaamheden uitvoert zonder aankondiging van een inspectie.
Resultaten
Wat was op orde?
Er is enkel gelet op tekortkomingen met betrekking tot de verplichtingen uit het Brzo 2015, alsmede naar
tekortkomingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet en de milieuwetgeving (Wabo).
Wat waren de verbeterpunten?
Metrex moet borgen dat wijzigingen die betrekking hebben op het risico op een zwaar ongeval de
betreffende MOC-procedure wordt doorlopen;
Metrex moet borgen dat de ontvanger (afval)stoffen in deugdelijke verpakking wordt opgeslagen.
Overtredingen in relatie tot het Brzo 2015
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen in het kader van het Brzo
2015. 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.
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Het inspectieteam constateerde één overtreding die aangemerkt is als een categorie 2-overtreding:
Op het buitenterrein vindt (tijdelijk) opslag plaats buiten de vergunde aangeduide vakken. Door de vele
transportbewegingen ter plaatse is een verhoogd risico op een zwaar ongeval aanwezig. Metrex heeft
hiervoor geen aanvullende beschermende maatregelen getroffen.
Het Wabo bevoegd gezag zal hiervoor een separaat handhavingstraject starten.
Daarnaast zijn er overtredingen geconstateerd in relatie tot de Wabo-vergunning en de
Arbeidsomstandighedenwet.
Overtredingen in relatie tott de Wabo vergunning
Op het buitenterrein vindt in vakken opslag van pallets, lege en gevulde bins en keramisch materiaal
plaats. De wijze waarop dit gebeurt is in strijd met de vergunning;
Bij de handling afdeling was Metrex gestart met de bouw van een nieuwe afzuiginstallatie. Deze
bouw is niet vergund op grond van de Wabo.
Het Wabo bevoegd gezag zal hiervoor een separaat handhavingstraject starten.
Overtreding in relatie tot de Arbeidsomstandighedenwet
De op pallets geplaatste en gestapelde vaten waren niet overal vastgemaakt/geborgd waardoor het
gevaar van het vallen van de vaten niet zoveel mogelijk was voorkomen.
Inspectie SZW zal hiervoor een separaat handhavingstraject starten.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken.
Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven
daarvan. Dat doen ze voor de overtreding in het kader van het Brzo 20165 volgens de landelijke
handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.
Voor de overige overtredingen zal elke organisatie bezien welk handhavingstraject het meest geschikt is om
het bedrijf er toe te krijgen om de overtreding ongedaan te maken.
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