Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Synbra Technology, 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 14 juni en 20 oktober 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Synbra Technology (hierna: Synbra). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2
november 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Synbra?
Synbra is actief in de branche "vervaardiging van grondstoffen voor polystyreenschuim".
Wat controleerden de inspecteurs?
-Of de onderhoudswerkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier worden uitgevoerd;
-De voorbereiding en oefening op mogelijke noodsituaties;
-Hoe invulling is gegeven aan de inventarisatie en beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
-Of op de werkvloer voldoende maatregelen zijn genomen om een zwaar ongeval te voorkomen.
Resultaten
Wat was op orde?
Voor de gevaarlijke stoffen, die gebruikt worden, heeft Synbra op een juiste wijze (systematisch) invulling gegeven
aan stap 1 (inventarisatie) en stap 2 (beoordeling) van de 'zelfinspectietool gevaarlijke stoffen' van de Inspectie
SZW. Verder is ook aandacht besteed aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op de werkvloer.
Naar aanleiding van een eerdere inspectie dit jaar is tijdens de reguliere inspectie geconstateerd dat de
medewerkers nu beschikken en gebruik maken van doelmatige persoonlijke beschermingsmiddelen.
Synbra is goed voorbereid op noodsituaties, het bedrijfsnoodplan is goed gedocumenteerd en de noodzakelijke
procedures zijn op inzichtelijke wijze beschreven.
De personen die een taak hebben in de bedrijfsnoodorganisatie zijn aantoonbaar geoefend en getraind.
Wat waren de verbeterpunten?
De inventarisatie en beoordeling (stap 1 en 2 van de 'zelfinspectietool gevaarlijke stoffen') dienen voor de overige
gevaarlijke stoffen (met name voor de gevaarlijke stoffen bij de Technische Dienst en laboratorium) nog te worden
afgerond.
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 2 overtredingen in categorie 3:
Persoonlijke beschermingsmiddelen BHV organisatie.
De controlelijsten "F. 61.02.10-06 " die maandelijks moeten worden ingevuld " blijken in 2016 niet iedere maand te
zijn ingevuld.
Ook zijn onderwerpen als oké ingevuld terwijl is gebleken dat dit in de praktijk niet zo is, o.a. persoonlijke
beschermingsmiddelen voor de Bedrijfshulpverleners.
Tijdens de close out heeft Synbra laten zien dat de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn vervangen,
schoongemaakt en op de juiste wijze zijn opgeborgen. Hiermee is de geconstateerde overtreding opgelost.
Werkvergunning
De tijdige en juiste uitvoering van de noodzakelijke risicobeoordeling en de bepaling van doeltreffende
veiligheidsmaatregelen, inclusief de daarbij behorende verantwoordelijkheden (o.a. HSE-afdeling), zijn niet volledig
en eenduidig vastgelegd. Hierdoor bestaat het risico dat de daadwerkelijke uitvoering van de risicobeoordeling
voordat de onderhoudswerkzaamheden gaan plaats vinden wordt vergeten terwijl dit een kritisch onderdeel is van
het werkvergunningenproces.
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+.

