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 22 juli 2020 onaangekondigd en 2 en 3 september 2020 periodiek controleerden inspecteurs van Inspectie
SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf BEWiSynbra RAW B.V (verder te noemen
BEWi). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 22 september 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Zowel de inspecties als de terugkoppeling hebben bij het bedrijf plaatsgevonden en niet middels videobellen omdat
dit binnen de RIVM-richtlijnen mogelijk was.
Wat voor een bedrijf is BEWi?
BEWi is actief in de branche Vervaardiging van grondstoffen voor polystyreenschuim.

Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij BEWi de volgende onderdelen:
heeft het bedrijf de overtredingen die tijdens eerdere Brzo-inspecties zijn geconstateerd, opgeheven? (dit
heeft plaatsgevonden tijdens afzonderlijke herinspecties)
heeft het bedrijf voldoende maatregelen getroffen om de gevolgen van Corona tijdig te onderkennen en te
ondervangen?
heeft het bedrijf de verbeteracties als gevolg van de bevindingen tijdens de Brzo-inspectie 2019 voldoende
opgevolgd?
heeft het bedrijf de maatregelen op het gebied van arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieu goed
georganiseerd? Is het personeel daarvoor voldoende opgeleid?
heeft het bedrijf de gevaren voor de werknemers en de omgeving in kaart gebracht? En weet het bedrijf
hoe groot het risico is op een ongeval?
zorgt het bedrijf ervoor dat het productieproces zo veilig mogelijk is door het hebben van een effectief
onderhoud- en inspectiesysteem en voert het bedrijf dat systeem ook uit?

Resultaten
Wat was op orde?
het nemen van de herstelacties om de overtredingen op te heffen, echter met de kanttekening dat de
implementatie van enkele acties nog moet/zal worden beoordeeld bij volgende inspecties;
de genomen maatregelen als gevolg van Corona. Dit is niet beoordeeld in verband met inspectie op
afstand in de periode waarin dit is beoordeeld: maart/april 2020;
de opvolging van de verbeteracties naar aanleiding van de bevindingen tijdens de Brzo-inspectie 2019,
met de kanttekening dat er nog acties, om verklaarbare reden, niet zijn afgerond;
de wijze van uitvoering en opvolging van de management-controle-ronde, beoordeeld tijdens de
onaangekondigde inspectie;
het bedrijf heeft voldoende documenten om voor wat betreft het personeel de aspecten arbeidsveiligheid,
brandveiligheid en milieu goed te organiseren;
verantwoordelijkheden, functieprofielen, benodigde opleidingen en ervaringseisen zijn vastgelegd;

-

als het gaat om de inschatting van gevaren voor werknemers en omgeving heeft het bedrijf dit goed en
systematisch beschreven;
in de risicomatrix heeft het bedrijf de acceptatiegrenzen voor risico's voor mens en milieu goed vastgelegd;
de wijze waarop onderhoud- en inspectie worden ingevuld, is goed beschreven;
de navolgbaarheid van onderdelen in de installaties naar gegevens over onderhoud en inspectie van die
onderdelen in het onderhoud- en inspectiesysteem is goed;

Wat waren de verbeterpunten?
er moeten nog documenten die betrekking hebben op het personeel worden geactualiseerd;
de methodiek van de interne opleiding van operators moet ook voor de afdeling polymerisatie op worden
genomen in het veiligheidsbeheerssysteem en de resultaten van de periodieke beoordelingen moeten
worden vastgelegd;
het nieuwe traject ter verbetering van de toolbox systematiek moet conform planning in 2020 worden
afgerond;
de meetfrequentie van de prestatie-indicatoren moet worden aangepast zodanig dat permanente
monitoring en bijsturing mogelijk is;
de procedure voor de identificatie en beoordeling van gevaren moet worden geactualiseerd;
er moet verduidelijkt worden welke veiligheidsstudies betrekking hebben op installaties waarbij sprake is
van gevaren van zware ongevallen. Het “Projectplan veiligheidsstudies 2020-2025” moet definitief worden
vastgesteld;
standaard termijnen voor de acties die dienen te volgen op risico’s groter dan acceptabel moeten worden
gedefinieerd/vastgelegd;
volgens planning moet eind 2020 het onderhoud- en inspectieprogramma volledig gevuld zijn;
de betrouwbaarheid van het onderhoud- en inspectiesysteem kan worden verbeterd door ook op
werkformulieren afkeurcriteria op te nemen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

