Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Synthos Breda B.V. Lijndonk 25 te
Breda
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 9 en 11 februari 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de
veiligheidsregio het bedrijf Synthos Breda B.V. (verder te noemen Synthos). De resultaten zijn in kaart gebracht en
op 14 juli 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Synthos?
Het hoofdproces bij Synthos bestaat uit de productie van polystyreen. Dit is de grondstof voor diverse kunststoffen
die onder andere worden toegepast als isolatie, verpakking en isolerende koffiebekers.
Voor de productie van polystyreen worden bij Synthos diverse gevaarlijke stoffen op- en overgeslagen en in het
productieproces gebruikt.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Synthos de volgende onderdelen:
- De planning voor noodsituaties;
- Veiligheidsdoelstellingen;
- Het onderzoek naar zware ongevallen;
- De directiebeoordeling
Resultaten
Wat was op orde?
De planning voor noodsituaties:
- Er zijn voldoende maatregelen getroffen om de bluswatervoorziening voor de blusinstallaties binnen de
tankopslagen en de fabrieken ook in periodes van strenge vorst te borgen.
- Er is navolgbaar geborgd dat de minimale bezetting van het bedrijfsnoodteam te allen tijde aanwezig is.
- Het crisisteam is opgenomen in een harde piketregeling.
- De Noodorganisatie wordt navolgbaar geoefend in het uitvoeren van haar specifieke taak.
- Van de uitgevoerde oefening worden de tips en tops beschreven waardoor er een continue verbetering van het
optreden van het ERT wordt bewerkstelligd.
Veiligheidsdoelstellingen:
- Er is een geschikte werkwijze om veiligheidsdoelstellingen vast te stellen;
- De veiligheidsdoelstellingen worden regelmatig en aantoonbaar besproken en gerapporteerd, waarbij
eventueel bijsturing plaats vindt.
Het onderzoek naar zware ongevallen:
- De wijze waarop incidenten worden gemeld en incidenten worden onderzocht en verder worden opgepakt is
goed geschikt;
- Incidenten worden systematisch onderzocht.

Directiebeoordeling:
- De directiebeoordeling wordt jaarlijks conform de procedure uitgevoerd en over de resultaten wordt
gecommuniceerd;
- Actiepunten worden geformuleerd en de afhandeling op een goede wijze gemonitord.
Wat waren de verbeterpunten?
- Oefen het management crisisteam en de alarmdienstfunctionarissen in hun specifieke taken binnen de
bedrijfsnoodorganisatie;
- Borg dat alle in de procedure vermelde meldingen op de juiste manier worden gemeld bij de bevoegde
gezagen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

