
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij NTG Logistics (voorheen 
Gondrand Traffic) B.V. 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 24 november (onaangekondigd) en 2 december 2021 (aangekondigd) controleerden inspecteurs 
van de Inspectie van Sociale zaken en werkgelegenheid (ISZW), het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Nordic Transport Group Logistics voorheen genaamd Gondrand Traffic B.V. 
(verder te noemen NTG Logistics). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 december 2021 
bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is NTG Logistics? 
NTG Logistics is een bedrijf voor de op- en overslag van verpakte gevaarlijke stoffen en niet 
gevaarlijke stoffen.  
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij NTG Logistics de volgende onderdelen: 
 
De opvolging van de actiepunten uit de Brzo inspectie van 2020.  
 
Preventiebeleid zware ongevallen 
Het Preventiebeleid zware ongevallen (pbzo).  In dit document staat wat het bedrijf doet om zo veilig 
mogelijk te werken zodat risico's worden beheerst. Het pbzo document bevat een door de directie 
ondertekende beleidsverklaring waarin de beginselen en hoofddoelstellingen van het beleid ter 
voorkoming van zware ongevallen zijn opgenomen. 
 
Personeel en organisatie 
Dit is een onderdeel van het veiligheidsbeheerssysteem. Het gaat om maatregelen op het gebied van 
arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieu. Heeft het bedrijf dit goed georganiseerd? En is het 
personeel daarvoor voldoende opgeleid? 
 
Controle en analyse 
Dit is een onderdeel van het veiligheidsbeheerssysteem. Controleert het bedrijf stelselmatig of 
medewerkers zich houden aan de eigen afspraken over veiligheid en milieu? Heeft dat in de praktijk 
voldoende effect? Zoeken ze steeds naar verbeteringen? Hierbij wordt een onderscheid in de 
onderwerpen audits en managementreview.  
 
Maatregelen zijnde onderwerpen die zijn waargenomen tijdens de fysieke inspectie. 
 
 



Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Preventiebeleid zware ongevallen 
Tijdens de inspectie is het pbzo bekeken hieruit is gebleken dat dit geschikt is voor een bedrijf als 
NTG Logistics.  
 
Tijdens deze inspectie keek het inspectieteam naar het onderdeel ‘Personeel en organisatie’ van  
het Veiligheidsbeheerssysteem(VBS) van het bedrijf.  Het bedrijf gaat redelijk om met de risico's rond 
arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieu. De organisatie is hier redelijk voor ingericht. En het 
personeel is daarvoor redelijk opgeleid. 
 
Tijdens deze inspectie keek het inspectieteam naar het onderdeel ‘Controles en analyse’ van het 
Veiligheidsbeheerssysteem(VBS) van het bedrijf.  Hierbij is onderscheid gemaakt in de volgende twee 
onderwerpen:  

 Audits 
De beschrijving van hoe het bedrijf audits uitvoert is redelijk en navolgbaar.  De uitvoering van 
de interne audits gebeurd met onvoldoende diepgang. Dit lijdt ertoe dat er geen eenduidige 
uitspraak over het functioneren van het veiligheidsbeheersysteem kan worden gedaan.  

- Managementreview 
De beschrijving van hoe het bedrijf de directiebeoordeling uitvoert is redelijk en navolgbaar. 
De frequentie en hoe opvolging moet worden gegeven aan verbeteracties is niet duidelijk 
vastgelegd.  De directiebeoordeling wordt niet overeenkomstig de beschreven werkwijze 
uitgevoerd. Hierdoor wordt het veiligheidsbeheerssysteem onvoldoende geëvalueerd en wordt 
de opvolging van veiligheidsdoelstellingen onvoldoende geborgd. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 
Het pzbo dient op meerdere punten te worden verduidelijkt en in overstemming te worden gebracht 
met het uitgevoerde beleid.  
 
In een procedure en/of instructie die onderdeel is van het VBS dient te worden beschreven hoe de 
opleidingsbehoefte en opleidingen binnen NTG Logistics worden georganiseerd.  
De opleidingenmatrix dient te worden verbeterd ten aanzien van de einddatum van opleidingen en 
keuringen.  
 
De beschrijving voor interne audits dient te worden verduidelijkt ten aanzien van de vereiste die aan 
een auditor worden gesteld en de opvolging van verbeterpunten. De auditplanning moet compleet 
worden gemaakt.  
 
In de beschrijving van de directiebeoordeling moet de frequentie voor uitvoering en de manier waarop 
opvolging wordt gegeven aan de verbeterpunten worden toegevoegd.  
 
NTG Logistics dient beter te borgen dat oplosmiddel houdende poetsdoeken worden opgeslagen in 
afgesloten verpakkingen. 
 
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 2 overtredingen in categorie 3: 

- Audits: Interne audits worden niet met voldoende diepgang uitgevoerd.  
- Managementreview: De directiebeoordeling wordt niet conform de beschreven werkwijze 

uitgevoerd. 
 
 



Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs 2 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+. 


