
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij FinCo Bunker Terminal 
Harlingen te Nieuwe Vissershaven 1, Harlingen 
 
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 23 september 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en 
de veiligheidsregio het bedrijf FinCo Bunker Terminal Harlingen (verder te noemen FinCo). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 september 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
De inspectie is uitgevoerd voor twee terminals van FinCo die onder het regiem van het Brzo vallen. 
Deze twee terminals hebben hetzelfde preventiebeleid voor zware ongevallen en hanteren hetzelfde 
veiligheidssysteem. De inspectie is uitgevoerd op de terminal in Harlingen, maar heeft dus ook 
betrekking op de terminal in Delfzijl. 
 
Wat voor een bedrijf is FinCo? 
De hoofdactiviteit van FinCo bunkerterminals is de opslag van brandstof (brandstofdepot). Het betreft 
alleen diesel en gasolie. Activiteiten die hierbij plaatsvinden zijn het lossen van schepen (bevoorraden 
depot), beladen van bunkerschepen en het laden van tankauto's. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij FinCo de volgende onderdelen: 
- De opvolging van actiepunten uit de Brzo-inspectie 2019. 
- De veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. 
- De voorbereiding op noodsituaties. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De opvolging van actiepunten uit de Brzo-inspectie 2019. 
- FinCo heeft een procedure voor het veilig werken aan op- en overslag installaties. Deze 

procedure is geschikt voor de werkwijze van FinCo en wordt als zodanig gevolgd.  
- FinCo beschikt over een procedure met als doel borging van de systematische identificatie van 

noodsituaties om voorbereid te zijn en adequaat te kunnen reageren op calamiteiten. Tevens 
borgt de procedure de actualiteit en beoefening van het noodplan. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Ten aanzien van de beoordeelde procedures en andere documenten zijn er enkele inhoudelijke 

en tekstuele verbeterpunten. 
 



Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het het verbeterpunt gaat uitvoeren. 

 


