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Samenvatting
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Seveso-
inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen,
vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de
veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als
doel te controleren of het bedrijf aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland is deze richtlijn
uitgewerkt in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid,
arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke
Benadering Risicobedrijven.

Inleiding
Het inspectieteam inspecteerde op 19-01-2022 bij het bedrijf Metals Chemicals Maastricht (verder te noemen
MCM) in Maastricht.

Het inspectieteam bestond uit toezichthouders van Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Waterschap Limburg en RUD
Zuid-Limburg.

Wat voor een bedrijf is MCM?

Metals Chemicals Maastricht BV (MCM) is in 1993 opgericht. MCM is sterk op het gebied van inzameling,
opslag en het transport van oxidische zinkhoudende residuen. Deze residuen worden als secundaire grondstof
ingezet voor de zink recycling en de productie van zinkmetaal, zinkoxide en andere zinkhoudende
halffabricaten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij MCM de volgende onderwerpen:

Installatie overstijgend - PDCA cyclus
Installatie overstijgend - Planning noodsituaties
Magazijnen - Algemeen
Wettelijk - MRA

Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - PDCA cyclus
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Er is één afwijking geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen
zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van het Brzo 2015 (of andere wetten).

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Planning noodsituaties
Er zijn twee afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde
onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van het Brzo 2015 (of andere wetten).

Inspectieonderwerp: Magazijnen - Algemeen
Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen op het Brzo 2015 (of andere wetten) zijn geen afwijkingen en
geen overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Wettelijk - MRA
Er is één afwijking geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen
zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van het Brzo 2015 (of andere wetten).

Algemene toelichting bij inspectieresultaten

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is
er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is
een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding
categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de
orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een
zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.
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Algemene gegevens
Algemene gegevens Seveso-inrichting

Seveso-inrichting Metals Chemicals Maastricht

Locatieadres Praamkade 1 
6222 NN Maastricht

Exploitant Metals Chemicals Maastricht B.V.

Werkgever(s) Metals Chemicals Maastricht B.V.

Vergunninghouder -

Correspondentieadres exploitant Praamkade 1 
6222 NN Maastricht

E-mailadres exploitant info@metalschemicalsgroup.com

Hogedrempelinrichtting Ja

Algemene gegevens inspectie

Zaaknummer 18

Soort inspectie Routinematig

Inspectiedagen 19-01-2022

Datum mondelinge terugkoppeling 25-02-2022

Inspectieteam M.J.H Weelen (inspectieleider)
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 
P.M.H. Gubbels
Waterschap Limburg
 
R. Meisters
RUD Zuid-Limburg
 
R. Wennekes
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 

Overige betrokkenen -

Functionarissen HESQ manager
 
Extern Adviseur
 
Manager Warehouse
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Inspectieonderwerpen en inspectieresultaten
Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - PDCA cyclus

VOLGNUMMER
01

OORDEEL
Afwijking

WETTELIJKE GRONDSLAG
artikel 7, zesde lid, van het Besluit risico's zware
ongevallen 2015 in samenhang met bijlage III,
onder a, van de Richtlijn 2012/18/EU

BETREKKING OP
Opvolgen actiepunten

NORMENKADER
Vbs a - afgestemd op
algemeen beheerssysteem

JUNCTO
-

VERANTWOORDELIJK RECHTSPERSOON
Metals Chemicals Maastricht B.V.

BEVINDING
de werkwijze voor het tijdig nemen van passende acties is onvoldoende geborgd, omdat: 

het vastleggen van acties die voortkomen uit alle processen in het VBS, is onvoldoende beschreven en
vastgesteld;

MOTIVATIE

MCM is een klein bedrijf (bezetting van rond 20 personen). MCM heeft niet schriftelijk gedefinieerd wat een
actiepunt nou daadwerkelijk is. Uit de inspectie blijkt dat er in de Actionlog (=FOR-023) een breed scala aan
actiepunten is opgenomen. Geconstateerde tekortkomingen in het VBS die actie vereisen, worden
geregistreerd in FOR-023, de actionlog. Middels deze Excel file worden alle acties die verband houden met
het VBS vastgelegd en bewaakt.  Tijdens de inspectie is ingegaan op de correlatie tussen de actionlog en de
MoC procedure. Het blijkt dat er vanuit de wijzigingsprocedure geen aansturing is van de actionlog. 

 
Actie bedrijf: 
Indien er uit de toepassing van procedures die onderdeel zijn van het VBS, actiepunten ontstaan, dan dient er
in deze procedures verwezen te worden naar de actionlog. Controleer dit voor alle procedures in het VBS en
pas zo nodig de procedures hierop aan.   

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Planning noodsituaties

VOLGNUMMER
02

OORDEEL
Afwijking

WETTELIJKE GRONDSLAG
artikel 7, zesde lid, van het Besluit risico's zware
ongevallen 2015 in samenhang met bijlage III,
onder b, sub v, van de Richtlijn 2012/18/EU

BETREKKING OP
PGS 15 opslag

NORMENKADER
Vbs v - planning voor
noodsituaties

JUNCTO
-
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VERANTWOORDELIJK RECHTSPERSOON
Metals Chemicals Maastricht B.V.

BEVINDING
De procedure voor het opstellen, beproeven en toetsen van de noodplannen voor de voorzienbare
noodsituaties is onvoldoende passend, omdat: 

de noodplannen niet voldoen aan de vereisten uit artikel 11 van het Brzo 2015 en bijlage IV, onderdeel 1 van
de Seveso III;   

 

MOTIVATIE
Vereisten uit de bijlage IV lid 1 a: weergegeven in paragraaf 5.1 van het noodplan.
Vereisten uit de bijlage IV lid 1 b: weergegeven in paragraaf 5.1 van het noodplan. 
Vereisten uit de bijlage IV lid 1 c: is niet volledig weergegeven in paragraaf 6, 7 en 8 van het noodplan. 
Uit de inspectie blijkt dat de lijst van nooduitrusting die is weergegeven in paragraaf 8.2 niet compleet is. Zo is
er een gasmasker en warmtebeeldcamera in gebruik als onderdeel van de incidentbestrijding. Er is tijdens de
inspectie enige discussie geweest over wat er dan allemaal weergegeven dient te worden als nooduitrusting,
zo is een heftruck een voorwerp hetgeen regulier gebruikt wordt, maar ook een rol speelt bij de
incidentbestrijding. De aanwezigheid van een heftruck en heftruckchauffeur is wel een omstandigheid die een
doorslaggevende rol heeft bij het beperken van een noodsituatie.  
Vereisten uit de bijlage IV lid 1 d: weergegeven in hoofdstuk 7 van het noodplan. 
Vereisten uit de bijlage IV lid 1 e: weergegeven in hoofdstuk 7 van het noodplan. 
Vereisten uit de bijlage IV lid 1 f: is niet volledig weergegeven in hoofdstuk 10 van het noodplan. Uit de
inspectie  blijkt dat de benodigde opleiding voor de medewerkers in de noodorganisatie zijn vastgelegd in een
opleidingsmatrix die weer onderdeel is van VBS element i. Dit staat echter niet in het noodplan. Wel staat  er
in het noodplan dat er een oefenprogramma is en staat omschreven dat de BHV'ers worden getraind in het
blussen met metaalpoeder blussers. Ook staan hierin de procedurele maatregelen voortvloeiend uit de
veiligheidsrapportage. 
Vereisten uit de bijlage IV lid 1 e: weergegeven in hoofdstuk 7 van het noodplan. 

Actie bedrijf: 
1) Neem alle middelen, omstandigheden en personen die een invloed kunnen hebben op het beperken van
het effect van een noodsituatie op in het noodplan. Dit houdt minimaal in dat ook de warmtebeeldcamera, het
gasmasker en de heftruck en heftruck chauffeur in het noodplan weergegeven dient te worden. 
2) Neem in het noodplan op hoe de opleidingsbehoefte van de verschillende rollen in de noodorganisatie is
geborgd. 

VOLGNUMMER
03

OORDEEL
Afwijking

WETTELIJKE GRONDSLAG
artikel 7, zesde lid, van het Besluit risico's zware
ongevallen 2015 in samenhang met bijlage III,
onder b, sub v, van de Richtlijn 2012/18/EU

BETREKKING OP
PGS 15 opslag

NORMENKADER
Vbs v - planning voor
noodsituaties

JUNCTO
-

VERANTWOORDELIJK RECHTSPERSOON
Metals Chemicals Maastricht B.V.
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BEVINDING
de in de procedure bepaalde voorzienbare noodsituaties niet periodiek worden beproefd en getoetst
(geoefend); 

 
de in de procedure bepaalde wijze van plannen, uitvoeren, monitoren en rapporteren van oefeningen niet is
toegepast;

MOTIVATIE
In het noodplan is onder paragraaf 10.2 vastgelegd dat er jaarlijks een oefening is en dat van deze oefening
een verslag gemaakt wordt.  In dezelfde paragraaf zijn enkele toets criteria genoemd, dezen zijn:
1) Op welke wijze de repressieve LOD's zijn toegepast (wat gaat goed, wat kan/moet beter)
2) wat de status van de  preventieve LOD's is geweest ten tijde van de oefening.

Van de oefeningen wordt een verslag gemaakt. De verslagen van 2020 en 2021 zijn ingezien. Het blijkt dat de
toepassing van repressieve LOD's goed aan bod komt. De status van de preventieve LOD's komt echter niet
aan bod.  

Actie bedrijf:
Benoem in het verslag de status van de preventieve LOD's

Inspectieonderwerp: Magazijnen - Algemeen
Geen afwijkingen of overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Wettelijk - MRA

VOLGNUMMER
04

OORDEEL
Afwijking

WETTELIJKE GRONDSLAG
artikel 12 onder a van de Regeling risico’s
zware ongevallen

BETREKKING OP
opslaghal M1 en M2

NORMENKADER
Vbs iii - controle op de
exploitatie

JUNCTO
-

VERANTWOORDELIJK RECHTSPERSOON
Metals Chemicals Maastricht B.V.

BEVINDING
De MRA beschrijft onvolledig en/of niet juiste de stand der techniek m.b.t. de bedrijfsactiviteiten, omdat:

MCM heeft de activiteit bulkoverslag beschreven terwijl de activiteit overslag van eenheden van toepassing is
op het bedrijf.  
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MOTIVATIE
MCM heet de onjuiste activiteit beschreven. De consequenties hiervan zijn echter beperkt. De belangrijkste
Stand der Veiligheidstechnieken (=SVT)  procedures/activiteiten zijn namelijk bij beide activiteiten nagenoeg
gelijk. Daarnaast wordt de MRA die wordt opgesteld voor de veranderingsvergunning van MCM hierop
aangepast. Hierdoor is er geen aanleiding  om hiervoor een overtreding te schrijven.  

Actie bedrijf:
Borg dat de juiste activiteit wordt beschreven in de MRA van de veranderingsvergunning. 


