Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Synerlogic
gevestigd aan de Graafsingel 18 22 te Duiven
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzobedrijven, 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 vijfjaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.
Inleiding
Op 25 oktober en 1 november 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag
Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Synerlogic (verder te noemen Synerlogic). De resultaten zijn in kaart
gebracht en op 1 november 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.
Wat vooreen bedrijf is Synerlogic?
De hoofdactiviteiten van Synerlogic zijn de opslag en de distributie van gevaarlijke stoffen in emballage en
het mengen en afvullen van vloeistoffen en poeders voor de agrarische industrie.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Synerlogic de volgende onderdelen:
Opvolging van de bevindingen uit 2015, te weten:
1) VBS-element iii controle op de exploitatie
- onderhoudssysteem en veilige uitvoering van de (onderhouds)werkzaamheden
2) VBS-element vi toezicht op de prestaties
- beoordeling van de veiligheidsprestaties
- onderzoek zware ongevallen
3) VBS-element vii controle en analyse
- controle (interne audits)
- analyse (directiebeoordeling)
Resultaten
Wat was op orde?
- Synerlogic heeft opvolging gegeven aan de bevindingen uit 2015.
- Er is een procedure voor de controle op de exploitatie en Synelogic past deze in de praktijk toe.
- Synerlogic heeft een procedure voor de controle en analyse en past deze in de praktijk toe. De interne
audits worden volgens planning uitgevoerd.
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Wat waren de verbeterpunten?
1) VBS-element iii controle op de exploitatie
- Synerlogic moet de procedures inhoudelijk beter op elkaar afstemmen.
- Het onderhoudsmanagementsysteem moet gevuld worden met de onderhoudsfrequentie.
- Het nieuwe werkvergunningformulier moet geïmplementeerd worden.
- De controlerondes moeten beter op elkaar afgestemd worden.
2) VBS-element vi toezicht op de prestaties
- Synerlogic moet kwalitatieve KPI’s opstellen.
- de nieuwe methode ongevalsonderzoek moet afgestemd worden op de praktijk en op maat gemaakt
worden.
3) VBS-element vii controle en analyse
- Verbeteren van de auditmethodiek
- Afstemmen van de directiebeoordeling op het beleid en het veiligheidsbeheersysteem
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding.
Volgens het landelijke handhavingsbeleid zou bij een score van "matig" op de gedocumenteerdheid,
geschiktheid en implementatie, een handhavingstraject gestart moeten worden. Tijdens de inspectie heeft
Synerlogic aangegeven zelf de verbeterpunten ten aanzien van de KPI’s en VBS element vii in beeld te
hebben. Synerlogic heeft deze verbeterpunten intern uitgezet om komende periode met prioriteit op te
pakken. Doordat Synerlogic de punten zelf al in beeld had en ze al uitgezet heeft, ziet het inspectieteam af
van het starten van een handhavingstraject. Uiteraard zal de opvolging van de acties wel gevolgd worden.
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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