
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gondrand Traffic BV te 
Energieweg 4, Klundert 
 
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 18 juni 2020 (aangekondigd) en 25 juni 2020 (onaangekondigd) controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, 
het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Gondrand Traffic BV (verder te noemen Gondrand). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 1 juli 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Ook is op 12 februari 2020 een hercontrole uitgevoerd door de inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio. Gecontroleerd is of de overtredingen uit de Brzo inspectie 2019 zijn opgeheven. De resultaten zijn 
in kaart gebracht en dezelfde dag bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Gondrand? 
Gondrand is een bedrijf voor de op- en overslag van verpakte ADR en niet-ADR geclassificeerde goederen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de 
aangekondigde Brzo-inspectie niet ter plaatse uitgevoerd en in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie op 
afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast: 
- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Gondrand toegezonden documentatie; 
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen; 
- De rondgang door het bedrijf is tijdens de aangekondigde inspectie komen te vervallen; 
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaatsgevonden.  
 
De inspecteurs controleerden bij Gondrand de volgende onderdelen: 
- De opvolging van overtredingen en actiepunten uit vorige Brzo inspecties; 
- De voorbereiding op noodsituaties; 
- De wijze van monitoren en beoordelen van de veiligheidsprestaties; 
- De wijze van registreren en onderzoeken van (bijna) ongevallen. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De overtredingen uit de Brzo inspectie 2019 zijn opgeheven; 
- Er is op de juiste wijze beschreven hoe de noodsituaties zijn bepaald en waarop de bedrijfsnoodorganisatie 
voorbereid moet zijn; 
- Het bedrijfsnoodplan is beschikbaar voor de medewerkers; 
- De medewerkers zijn goed op de hoogte van wat te doen bij noodsituaties; 
- De uitrusting van de BHV en de noodvoorzieningen zijn afdoende en goed onderhouden; 
- Veiligheidsronden worden uitgevoerd; 
- De opslag van gevaarlijke stoffen vindt op een ordelijke en nette wijze plaats. 
 
 
 



 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Het noodscenario 'Lekkages en/of morsingen met gevaarlijke stoffen' dient aangevuld te worden met de 
alarmering van de externe hulpdiensten; 
- In het bedrijfsnoodplan dient opgenomen te worden hoe de BHV moet omgaan met een slachtoffer dat in contact 
is gekomen met een gevaarlijke stof; 
- De samenhang tussen de procedures voor de wijze van registreren en onderzoeken van (bijna) ongevallen en het 
meldingensysteem dient te worden verbeterd. 
 
Geconstateerde overtredingen? 
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de 
ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een 
zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke 
dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging 
van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven. 
 
Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3: 
O-01: 
Er is niet voldoende opvolging gegeven aan de actiepunten welke voort zijn gekomen uit de Brzo inspectie 2019. 
Onvoldoende is geborgd dat gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in een ruimte waar een geschikt blussysteem 
aanwezig is. 
 
O-02:  
De voorbereiding op noodsituaties is op de volgende punten onvoldoende: 
- Het bedrijfsnoodplan voldoet niet aan de eigen procedure P21; 
- De bedrijfsnoodorganisatie van Gondrand heeft onvoldoende middelen tot haar beschikking om te kunnen 
controleren of alle aanwezigen het pand veilig hebben verlaten; 
- Er is geen werkwijze opgesteld om het pand en de omgeving, na activering van een blusinstallatie, weer vrij te 
kunnen geven; 
- De benodigde kennis, kunde, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse functies binnen de 
bedrijfsnoodorganisatie zijn niet vastgelegd; 
- Niet alle noodscenario’s worden minimaal eens per drie jaar beoefend; 
- De verslaglegging van oefeningen en inzetten is zeer beperkt, waardoor hier onvoldoende lerend vermogen uit 
gehaald kan worden; 
- De opvolging van verbeterpunten komend uit oefeningen en inzetten is niet geborgd. 
 
O-03: 
De wijze van beoordelen van de veiligheidsprestaties en eventuele bijsturing is niet voldoende beschreven in de 
procedure en het systematisch monitoren, beoordelen en bijsturen op de voortgang van de 
veiligheidsdoelstellingen en het functioneren van het VBS is onvoldoende geborgd. 
 
In de twee procedures voor het melden van incidenten bij derden en het melden van afwijkingen binnen het bedrijf 
ontbreekt een beschrijving van de manier waarop een analyse (onderzoek) plaatsvindt naar de achterliggende 
oorzaken van incidenten. Dit geldt tevens voor afwijkingen. Ook is niet beschreven door welke deskundige welk 
type incident/ afwijking dient te worden onderzocht. 
 
 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de 
gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en 
verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding 
binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze 
volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website 
van BRZO+. 


