
Samenvatting Brzo-inspectierapport FinCo Terminal Groningen BV, 
gevestigd op Van der Hoopstraat 15 in Groningen 
 
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 19 en 23 januari 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en 
de veiligheidsregio het bedrijf FinCo Terminal Groningen BV (verder te noemen FTG). De resultaten 
zijn in kaart gebracht en op 23 januari 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is FTG? 
FTG is een opslagdepot voor benzine, (bio)ethanol en diesel. Deze brandstoffen worden per 
binnenschip aangevoerd, opgeslagen in tanks en vervolgens met vrachtwagens naar tankstations en 
andere afnemers afgevoerd. Bij het vullen van de vrachtwagens worden vaak additieven toegevoegd 
om de brandstof aan de bedoelde specificaties te laten voldoen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Op 19 januari 2017 vond een onaangekondigde inspectie plaats, waarbij een inspectie van de K1-
tankput plaatsvond samen met een operator. 
 
Op 23 januari 2017 vond de reguliere inspectie plaats, tijdens deze inspectie is gekeken naar: 

• De opvolging van de bevindingen van de inspectie 2016. 

• De wijze waarop FTG omgaat met veroudering van de  installatie (zowel algemeen als specifiek 
voor leidingen). 

• De wijze waarop FTG onderhoud uitvoert van installaties en apparatuur en de manier waarop 
inspecties worden uitgevoerd om de technische staat van de installaties en apparatuur vast te 
stellen. 

 
Resultaten 
Wat was op orde? 

• FTG heeft de bevindingen van de inspectie 2016 goed opgevolgd en heeft toegelicht welke acties 
daarop zijn genomen.   

• FTG heeft de veroudering van de terminal (tanks en leidingwerk) in beeld. Veroudering is impliciet 
opgenomen in het veiligheidsbeheersysteem. 

• FTG heeft leidingen voor gevaarlijke stoffen, waarbij veroudering een rol kan spelen, 
geïdentificeerd. 

• FTG heeft het uitvoeren van inspecties en de staat van onderhoud van leidingen vastgelegd. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 

• Het formulier/checklist voor eigen inspecties van de K1 put geeft onvoldoende duidelijk de te 
controleren aspecten weer. Het wordt niet eenduidig toegepast, waardoor FTG kritische zaken 
mogelijk onvoldoende in beeld krijgt. 



• Visuele inspecties van rimseals hebben een verhoogde emissie niet opgemerkt. De juiste werking 
is met de visuele controles en huidige inspectiemethodiek onvoldoende geborgd. 

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


