INSPECTIERAPPORT

Metrex b.v.

Heerlen

Inspectiedagen 30 oktober en 27 november 2018

Datum definitief rapport: 7 januari 2019

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 Brzoinspectie.
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 30 oktober (onaangekondigd) en 27 november 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie
SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Metrex
b.v. (verder te noemen Metrex). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 december 2018 bekend
gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Metrex?
Metrex BV, 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 hoeveelheden afvalstoffen. 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:
- de systematische beoordeling van de veiligheidsprestaties
- milieurisicoanalyse (MRA)
- controle en analyse van het veiligheidsbeheerssysteem
- voorbereiding op noodsituaties en nooduitrusting
Resultaten
Wat was op orde?
- Het opvolgen van de actiepunten naar aanleiding van de Brzo-inspectie 2017.
- De selectie van de nooduitrusting.
- Juiste maatregelen genomen om te voorkomen dat milieugevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater
komen.
Wat waren de verbeterpunten?
- Het veiligheidsrapport aanpassen met betrekking tot het risico aardbeving,

- Een beleidsdoelstelling met betrekking tot het toezicht op de prestaties opnemen in het
preventiebeleid.
- Doelstellingen formuleren voor de verschillende prestatie-indicatoren.
- Borgen dat de checklists bij interne audits adequaat en volledig worden ingevuld.
- Borgen dat objectiviteit en onafhankelijkheid bij het auditproces is gegarandeerd.
- Bijhouden van documentatie van de deskundigheid van de interne auditoren.
Geconstateerde overtredingen?
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 9 overtredingen in categorie 3:
 Het ontbreken van een beschrijving van de methodiek of de methodieken die gebruikt worden
om zware ongevallen of bijna ongevallen te onderzoeken.
 Niet uitvoeren van het eigen beleid betreffende het omzetten van een geconstateerde Brzoovertreding in een Action Request.
 Het instrument werkplekinspectie is onvoldoende geïmplementeerd.
 Onjuiste invulling van de directiebeoordeling waardoor er geen onderbouwde uitspraak
gedaan kan worden over het functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem.
 De milieurisicoanalyse is onvolledig
 Correctheid en actualiteit van de kennisgeving is onvoldoende
 Het bedrijfsnoodplan is op een aantal onderdelen onvolledig
 Bij de opslag van vaten waren op verschillende plaatsen onvoldoende maatregelen getroffen
om het ongewild in beweging komen van deze vaten zo veel mogelijk te voorkomen
 Beschadigde pallets waren niet tijdig vervangen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs negen overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet
deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook
verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.
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 volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt
gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.

