
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Synthomer B.V., IJsselstraat 41 
te Oss 
 
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 15 mei 2019 (onaangekondigd) en 11 juni 2019 (aangekondigd) controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, 
het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Synthomer B.V. (verder te 
noemen Synthomer). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 juni 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
In de periode tussen de bovengenoemde inspecties en de aangekondigde inspectie van 17 mei 2018 heeft er op 
6 december 2018 nog een onaangekondigde inspectie en een hercontrole plaatsgevonden. Daarbij zijn geen 
overtredingen vastgesteld, maar wel enkele actiepunten benoemd. De actiepunten zijn meegenomen tijdens de 
inspectie van 11 juni 2019. Op 6 december 2018 is gebleken dat één van de twee overtredingen geconstateerd op 
17 mei 2018 is opgeheven. Op de andere overtreding dient nog een hercontrole plaats te vinden. 
 
Wat voor een bedrijf is Synthomer? 
Synthomer is een bedrijf voor de productie van latexcompounds en halffabricaten, zoals roetdispersies, zepen en 
vulkanisatiepasta. Daarnaast worden ADR geklasseerde goederen opgeslagen. Dit zijn goederen met 
gevaarseigenschappen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Synthomer de volgende onderdelen: 
- Maatregelgerichte inspectie (onaangekondigd); 
- De mate waarin Synthomer opvolging heeft gegeven aan de actiepunten die zijn voortgekomen uit de vorige Brzo 
inspecties die in 2018 zijn uitgevoerd;  
- Het identificeren en beoordelen van de risico's van zware ongevallen;  
- Het thema ageing met de onderwerpen: vermoeiing, passieve brandbestrijding en drukapparatuur; 
- De afstromingsrisico's bij onvoorziene lozingen. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Synthomer heeft voldoende opvolging gegeven aan de actiepunten uit de inspectierapporten van 2018; 
- Synthomer heeft aangetoond dat zij de aanwezige drukapparatuur heeft geïnventariseerd en beoordeeld op 
herkeuringsverplichtingen; 
- De gevaren van de procesinstallaties en de op- en overslagactiviteiten worden op systematische wijze 
geïdentificeerd door de uitvoering van veiligheidsstudies; 
- Synthomer heeft een deugdelijke en geschikte inventarisatie van de passieve brandbeveiliging laten uitvoeren en 
op basis van de geconstateerde knelpunten herstel acties uitgevoerd. De passieve brandbeveiliging, bestaande uit 
brandcompartimentering is op orde. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Bij het uitvoeren van de veiligheidsstudies moeten de uitgangspunten van de risicobeoordeling beter worden 
vastgelegd, waardoor deze beter navolgbaar worden; 



- Synthomer heeft de risico’s ten aanzien van potentiële noodsituaties in beeld gebracht. Uitwerking van deze 
noodsituaties in de mogelijke acties bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in het noodplan en de acties die hierop 
genomen moeten worden moeten worden uitgevoerd; 
- Synthomer beschikt over een meerjarige oefenplanning voor de bedrijfsnoodorganisatie. De verschillende 
geïnventariseerde risico's zijn in de oefenplanning opgenomen. De uitvoering van de oefeningen moet nog worden 
opgestart. 
 
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: 
- Synthomer voert geen gepland (preventief) onderhoud uit op een aantal SHE kritische installatiedelen, het 
overzicht van deze delen is nog niet volledig. Daarnaast is het beheer van en de controle op de risico's die 
samenhangen met verouderende apparatuur nog onvoldoende vormgegeven; er ontbreekt nog een strategie en 
methodologie voor het houden van toezicht op en de controle van de staat van deze apparatuur.  
- Er zijn nog onvoldoende maatregelen genomen om een onvoorziene lozing op het vuilwaterriool of ontvangend 
oppervlaktewater als gevolg van een calamiteit te voorkomen of om de gevolgen daarvan te beperken. 
 
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+. 

 


