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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Metrex b.v. te Sourethweg 13, 
Heerlen 

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 8 november en 16 december 2021 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 13 januari 2022 bekend gemaakt aan het bedrijf. 

Wat voor een bedrijf is Metrex? 
Metrex verwerkt metaalhoudende afvalstoffen naar metaalelementen. De afvalstoffen zijn voornamelijk 
katalysatoren, afkomstig van petrochemische processen. De hoofdactiviteiten bestaan uit breken, zeven en 
mixen van afvalstoffen. Dit vindt plaats in de handling installatie. Vervolgens wordt door thermische 
behandeling de olie en andere onzuiverheden verwijderd. 

Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Metrex de volgende onderdelen: 

- de afhandeling van openstaande actiepunten uit de inspectie van 2020;
- de organisatie en het personeel;
- de veilige uitvoering van werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden;
- de uitvoering van audits en directiebeoordeling;
- de milieurisicoanalyse.

Resultaten 

Wat was op orde? 
- Tijdens de onaangekondigde inspectie op 8 november 2021 maakte het bedrijf een opgeruimde

indruk;
- De actiepunten uit de vorige inspectie zijn in voldoende mate opgepakt;
- Metrex heeft beleid en doelstellingen ten aanzien van personeel vastgelegd met betrekking tot

veiligheid en het voorkomen van (zware) ongevallen;
- Relevante veiligheidsaspecten zijn op een duidelijke wijze in de functiebeschrijvingen meegenomen;
- Er is een geschikt opleidings- en trainingsplan;
- Opleidingen en trainingen zijn gevolgd. Waar afwijkingen optraden zijn passende corrigerende

maatregelen getroffen;
- Door het veelal inzetten van een externe deskundige voor het uitvoeren van interne audits is de

onafhankelijkheid voldoende gewaarborgd;
- De werkwijze waarmee de beschikbaarheid van voldoende bergingsruimte in de bassin wordt

gemonitord is passend voor het bedrijf.
- Het bedrijf heeft op een passende wijze geborgd dat de dompelpomp in het voorterrein doelmatig

functioneert.
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Wat waren de verbeterpunten? 

- De auditmethode is niet vastgelegd in de procedure. Vanwege het hanteren van twee verschillende
rapportageformats ontbreekt uniformiteit en in beide formats worden verschillende punten gemist;

- Doordat in de meerjarenplanning voor de uitvoering van audits slechts een periode van drie jaar
wordt beschouwd is onvoldoende inzichtelijk of op langere termijn (> drie jaar) ieder VBS element
periodiek en tijdig wordt geaudit;

- In de MRA is niet de laatste versie van de Stand der veiligheidstechniek onvoorziene lozingen
toegepast.

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 een overtreding in categorie 2: 
In de procedure “Plannen, uitvoeren werkzaamheden en registratie WO + WA” en de bijbehorende 
formulieren ontbreken essentiële elementen om de gevaren van werkzaamheden te kunnen identificeren en 
zo noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen. Hierdoor is onvoldoende geborgd dat zware ongevallen 
worden voorkomen en werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden.  

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3: 
Metrex heeft niet aantoonbaar dat alle auditoren voldoen aan de noodzakelijke opleidings- en 
bekwaamheidseisen voor het uitvoeren van audits ten aanzien van het VBS en Pbzo. 
Metrex heeft procedureel onvoldoende beschreven hoe de directiebeoordeling tot stand komt. De analyse 
van de beschikbare gegevens, de opvolging en bewaking van actiepunten en controle op effectiviteit van de 
verbetermaatregelen ontbreekt. 
De door Metrex uitgevoerde beoordeling door de directie is van te algemene strekking.  

Eindoordeel 

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee 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+. 


