
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij FinCo Terminal Delfzijl B.V.  
 
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 2 december 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag 
Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf FinCo Terminal Delfzijl B.V. (verder te noemen 
FinCo). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 december 2016 bekend gemaakt aan het 
bedrijf.  
 
Wat voor een bedrijf is FinCo?  
FinCo voert dezelfde activiteiten uit als de vorige eigenaar waarvan het in maart 2016 het 
depot te Farmsum heeft overgenomen.  
De hoofdactiviteit is de opslag van (diesel)brandstof. Activiteiten die hierbij plaatsvinden zijn 
het lossen van schepen om het depot te bevoorraden, het bunkeren van 
binnenvaartschepen, 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 naar aanleiding van eerdere inspecties;  

- de wijze waarop FinCo er voor zorgt dat haar personeel goed is opgeleid en getraind om 

zware ongevallen te voorkomen (de organisatie en het personeel);  

- de wijze waarop FinCo omgaat met wijzigingen, zodanig dat de risico's op een juiste 

wijze worden geïdentificeerd en beheerst (de wijze waarop wordt gehandeld bij 

wijzigingen);  

- de wijze waarop FinCo voorbereid is op noodsituaties (de planning voor noodsituaties).  

 
Resultaten  
 
Wat was op orde?  
- FinCo heeft in haar Pbzo document duidelijk beschreven op welke manier met 

wijzigingen wordt omgegaan; 



- FinCo heeft in de procedure vastgelegd dat het noodplan jaarlijks wordt beoordeeld op 
volledigheid en actualiteit; 

- FinCo heeft laten zien dat het bevindingen uit de inspectie van 2015, die door de vorige 
eigenaar niet zijn afgehandeld, afrond;  

 
Wat waren de verbeterpunten?  
- FinCo moet nog enkele actiepunten, die de vorige eigenaar (Gulf) naar aanleiding van de 

inspectie in 2015 moest nemen, afronden;  
- FinCo heeft niet beschreven op welke wijze de geldigheidsduur van opleidingen wordt 

bewaakt; 
- FinCo dient in de wijzigingsprocedure duidelijk te beschrijven op welke wijze de 

effectiviteit van een wijziging na de oplevering geëvalueerd wordt; 
- FinCo dient verbeteringen aan te brengen in beschrijvingen in het noodplan en de 

procedure waarop het noodplan is gebaseerd; 
- FinCo dient in de beschrijving van de niveau-beveiliging van de tank duidelijkheid te 

geven over de reactietijden;  
- FinCo dient de controlepunten na een aardbeving specifieker te beschrijven;  
 
 
Eindoordeel  
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen 
overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat 
uitvoeren. 


