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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Sonneborn Refined Products
B.V. te Mainhavenweg 6, Amsterdam
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 15 november 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Sonneborn Refined Products B.V. (verder te noemen Sonneborn). De resultaten
zijn in kaart gebracht en op 15 november 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Sonneborn?
Sonneborn is een petrochemisch bedrijf dat witte olie, sulfonaat en wassen produceert met een brede
toepassing in o.a. de farmaceutische, voedingsmiddelen-, petrochemische en automobielindustrie. Daarvoor
heeft Sonneborn de beschikking over zes productie-eenheden en de daarbij behorende op- en
overslagfaciliteiten en voorzieningen. Ook heeft Sonneborn een fabriek om zwaveltrioxide (SO3) te
produceren.
Hoe is de inspectie uitgevoerd?
De inspectie bij Sonneborn heeft, als gevolg van de corona maatregelen en met toestemming van het bedrijf,
als volgt plaatsgevonden:
De introductie en afhandeling van de bevindingen heeft in het kantoorgebouw plaatsgevonden.
De rondgang op het bedrijfsterrein met diverse fabrieken heeft in de buitenlucht plaatsgevonden
waarbij het mogelijk was aanvullende vragen te stellen.
Vanwege de stringente corona maatregelen was het niet mogelijk om in de rapportage een oordeel te
geven die is gericht op de grondslagen “gedocumenteerd”, “geschikt” en “geïmplementeerd”;
De 2e inspectiedag zal om deze reden in het voorjaar van 2022 worden uitgevoerd..
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Sonneborn de volgende onderdelen:
Opvolging acties uit het rapport van de Brzo-inspectie van het jaar 2020.
Visuele inspectie met controle op corona maatregelen en good house keeping.
Resultaten
Wat was op orde?
De tijdens de Brzo-inspecties in 2020 geconstateerde overtredingen zijn ongedaan gemaakt en de
verbeterpunten zijn aantoonbaar opgepakt.
Sonneborn heeft proactief op diverse locaties beschermingen aangebracht tegen het vallen
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Wat waren de verbeterpunten?
De nooddouche die niet in gebruik kan worden genomen dient als zodanig te worden gemarkeerd.
Sonneborn dient de inzet voor de noodorganisatie van niet op tijd gekeurde medewerkers
gemotiveerd vast te leggen in een wijzigingsformulier zodat duidelijk is wat de aanleiding en risico's
zijn voor de keuzes die zijn gemaakt.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving of
verbeterpunten op de geïnspecteerde onderwerpen.
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