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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij FinCo Den Helder B.V. te
Ambachtsweg 31, Den Helder
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 vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.
Inleiding
Wat voor een bedrijf is FinCo?
De hoofdactiviteit van de FinCo bunkerterminals is de op- en overslag van brandstof. Het betreft alleen
diesel en gasolie. Activiteiten die hier plaatsvinden zijn het lossen van schepen, beladen van bunkerschepen
en bij sommige terminals het laden van tankauto's.
Hoe is de inspectie uitgevoerd?
In verband met de Corona-crisis heeft deze inspectie met instemming van het bedrijf volledig op afstand
plaatsgevonden. Aanvankelijk was een inspectie ter plaatse gepland op 14 oktober. Vanwege de
aangescherpte maatregelen is deze geannuleerd.
In plaats daarvan heeft het inspectieteam de toegezonden bestudeerd, waarna er schriftelijk vragen zijn
gesteld aan FinCo die op 30 oktober door het bedrijf beantwoord zijn. Vervolgens heeft er op 5 november
een vraaggesprek plaatsgevonden via videoconferentie met aansluitend een close-out waarbij de
bevindingen op hoofdlijnen aan het bedrijf zijn medegedeeld.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij FinCo de volgende onderdelen:
• De opvolging van actiepunten uit de Brzo-inspectie van 2019.
• Het onderhouds(management)systeem.
• De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
Resultaten
Wat was op orde?
• De monitoring van de opvolging van de actiepunten uit de Brzo-inspectie 2019 vindt gestructureerd
plaats.
• De door FinCo gehanteerde werkwijze voor onderhoud aan tanks vindt plaats conform de procedure.
• De uitvoering van wijzigingen komt overeen met de eigen procedure.
Wat waren de verbeterpunten?
• De procedure voor onderhoud dient in overeenstemming te worden gebracht met de gehanteerde
werkwijze.
• De procedure voor wijzigingen dient ten aanzien van definities duidelijker te worden verwoord.
• Noodwijzigingen is niet opgenomen in het VBS.
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Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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