
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij BEWiSynbra RAW B.V, Zeedijk 25 
te Etten-Leur 
 
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 2 september 2019 onaangekondigd en 1 en 16 oktober 2019 periodiek controleerden inspecteurs van het 
bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf BEWiSynbra RAW B.V (verder te noemen BEWiSynbra). 
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 22 oktober 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is BEWiSynbra? 
Synbra is actief in de branche "vervaardiging van grondstoffen voor polystyreenschuim". 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij BEWiSynbra de volgende onderdelen: 
Tijdens een herinspectie en tijdens de reguliere Brzo-inspectie 2019 is beoordeeld of de herstelacties, nodig voor 
het opheffen van de overtredingen geconstateerd tijdens de Brzo-inspectie 2018, voldoende zijn uitgevoerd. 
 
Op 2 september 2019 is een onaangekondigde inspectie uitgevoerd, waarbij aandacht is besteed aan de 
organisatorische veiligheidsmaatregelen op de werkplek. 
 
Tijdens de reguliere Brzo inspectie op 1 en 16 oktober 2019 zijn de volgende onderdelen aan bod gekomen: 
• De opvolging van de acties uit het inspectierapport van 2018. 
• Zorgt het bedrijf ervoor dat het productieproces zo veilig mogelijk is daar het hebben van een effectief 
 onderhoud- en inspectiesysteem en voert het bedrijf dat systeem ook uit? 
• Veroudering van de bedrijfsinstallatie door thermische en mechanische vermoeiing. 
• Heeft BEWiSynbra passieve brandbeveiliging (zoals: brandwerende bekleding van staalconstructies, 
 brandmuren en -deuren etc) op de juiste wijze toegepast en wordt deze goed onderhouden?  
• Is de directe toegankelijkheid van een actuele stoffenlijst voldoende geborgd? Bevat deze lijst de  juiste 
 informatie voor de hulpdiensten? 
• heeft het bedrijf de aanwezigheid en de werking van de beschreven maatregelen in een tweetal 
 scenario's geborgd? 
 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
• De acties uit de inspectie van 2018 zijn goed opgepakt; 
• BEWiSynbra heeft een goede procedure en een digitaal systeem voor het uitvoeren van onderhoud, 
 keuringen en inspectie; 
• De wijze waarop BEWiSynbra het verouderingsmechanisme vermoeiing gaat onderkennen en de 
 effecten daarvan beheersen, is geschikt. De basis is goed vastgelegd in de onderhouds- en 
 inspectieprocedure. 
• De stoffenlijst is actueel, geschikt voor de hulpdiensten en kan ook tijdig aan die hulpdiensten worden 
 verstrekt. 
 



Wat waren de verbeterpunten? 
• De overtredingen van 2018 zijn nog niet volledig opgeheven; 
• Eén actie vanuit de Brzo-inspectie 2018 moet nog wel verder worden uitgewerkt; 
• Hetgeen BEWiSynbra gepresenteerd heeft omtrent het verouderingsmechanisme vermoeiing moet 
 nog volledig worden uitgevoerd; 
• De definitie 'veiligheidskritisch' in procedure 'onderhoud- en inspectieregime' moet beter worden 
 omschreven zodat duidelijk is wat BEWiSynbra daar onder verstaat;  
• Ultimo moet nog verder worden gevuld met de inhoud van onderhoud en inspectie en goed- en 
 afkeurcriteria per component. 
 
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: 
De werking van de passieve brandbeveiliging is onvoldoende gegarandeerd, omdat:  
• Er geen volledige inventarisatie is van de brandcompartimenteringen en de noodzakelijke passieve 
 brandbescherming;  
• De specificaties en certificaten van de passieve brandbeveiliging niet aanwezig zijn;  
• De periodieke keuring, inspectie en onderhoud van passieve brandbeveiliging niet volledig is 
 opgenomen in het inspectie- en onderhoudsmanagementsysteem;  
• De brandcompartimentering en de passieve brandbescherming op meerdere plaatsen niet voldoet 
 vanwege beschadigingen, ontbreken van voorzieningen, verouderde voorzieningen et cetera. 
 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding 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+. 
 

 


