Samenvatting Brzo-inspectierapport bij FinCo Terminal Amsterdam B.V.
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het
toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.
Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te
controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van
deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken
hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.
Inleiding
Op 24 november en 14 en 15 december 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf FinCo Terminal
Amsterdam B.V. te Amsterdam. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het
gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft
en wat er nog aan schort. Op 15 december 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen
waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het
inspectieteam.
Resultaten
Wat voor een bedrijf is Finco Terminal Amsterdam B.V.?
Finco slaat olieproducten op in bovengrondse tanks.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Finco de volgende onderdelen:
- De samenhang van het preventiebeleid en de doelstellingen voor de uitvoering ervan.
- Hoe de organisatie en de werknemers zijn voorbereid op het werken met de producten op de terminal.
- Hoe het bedrijf de gevaren van de werkzaamheden onderzoekt en hoe het inschat welke risico's met het
werk verbonden zijn.
- Hoe het bedrijf controleert of ze veilig werkt en of ze zich aan haar eigen beleid houdt.
- Of in de praktijk kan worden geconstateerd dat het bedrijf zich aan haar eigen beleid houdt.
Wat was op orde?
- Het bedrijf beoordeelt of de eigen doelstellingen op gebied van risicobeheersing worden behaald. Het
bedrijf past het eigen beleid aan naar aanleiding van die beoordeling.
- Het bedrijf heeft voor eigen werknemers en voor derden beoordeeld op welke manier veilig kan worden
gewerkt.
- Het bedrijf heeft de gevaren van het werk onderzocht en waar nodig maatregelen genomen om zware
ongevallen te voorkomen.
- Het bedrijf voert werkzaamheden grotendeels uit volgens de procedures.
Verbeterpunten (geen overtredingen)
- Het bedrijf moet meer toezicht houden op het werk tijdens de uitvoering, zodat volledig wordt voldaan aan
de eigen procedures.
Eindoordeel
Finco Terminal Amsterdam B.V. is een bedrijf dat pro-actief om gaat met de veiligheid. Dat blijkt onder
andere uit het feit dat het bedrijf iemand laat afstuderen op een project waarbij de veiligheid op de terminal
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verder kan worden vergroot en die het bedrijf voorbereid op de toekomst. Het preventiebeleid voor zware
ongevallen wordt actueel gehouden. Zaken die te maken hebben met de veiligheidsbeheersing zijn goed
gedocumenteerd. In de uitvoering kunnen nog verbeteringen worden aangebracht.
Tijdens deze inspectie vonden de inspecteurs geen overtredingen en verbeterpunten van de wet- en
regelgeving op de geïnspecteerde onderwerpen. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben
onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.
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