
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Possehl Electronics Nederland 
B.V., Beverspijken 3 te 's-Hertogenbosch 
 
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 
 
Wat voor een bedrijf is Possehl? 
Possehl is een bedrijf dat door middel van galvanische processen metaallagen aanbrengt op bestanddelen voor 
elektronica. Hierbij worden stoffen gebruikt met diverse gevaar eigenschappen, waaronder cyanide houdende 
mengsels. 
 
Opvolging overtredingen 2019 
Possehl heeft diverse acties ondernomen naar aanleiding van de in 2019 geconstateerde Brzo-overtredingen. Het 
grootste deel van de overtredingen is daarmee opgeheven. Van enkele door Possehl aangeleverde stukken zijn 
aanvullingen gevraagd, deze liggen nog ter beoordeling bij de Inspectie SZW.  
 
Brzo-inspecties 2020 
Op 7 januari 2020 (onaangekondigde inspectie) en 10 maart 2020 (periodieke inspectie) controleerden inspecteurs 
van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Possehl Electronics Nederland 
B.V. (verder te noemen Possehl). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 25 maart 2020 bekend gemaakt aan 
het bedrijf. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Possehl de volgende onderdelen: 
 
Onaangekondigde inspectie 7 januari 2020: 
- Zijn de blusmiddelen goed bereikbaar en tijdig gekeurd? 
- Zijn de veiligheidsvoorzieningen aanwezig en in werking? 
 
Reguliere inspectie 10 maart 2020: 
- Opvolging van de actiepunten uit 2019; 
- Hoe Possehl de risico's beoordeelt wanneer zij wijzigingen doorvoert en welke maatregelen zij hierbij treft; 
- Op welke wijze Possehl de goede werking van haar veiligheidsbeheersysteem controleert en haar beleid hierop 
eventueel aanpast; 
- Of Possehl, volgens eigen procedure, navolgbare risicostudies heeft uitgevoerd voor het afgassysteem. 
 



Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De stoffenlijst voor de hulpdiensten; 
- De actiepunten van de inspectie uit 2019 zijn opgevolgd; 
- Doel en verantwoordelijkheid van het managen van wijzigingen zijn bepaald en vastgelegd; 
- Wijzigingen worden volgens de procedure doorlopen; 
- De audits zijn in 2019 volgens planning zijn uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn ter beoordeling aangeboden 
aan de directie; 
- Possehl heeft de gevaren van zware ongevallen van het afgassysteem in 2017 aantoonbaar en op basis van een 
vastgestelde procedure geïdentificeerd en beoordeeld. De resultaten hiervan zijn op een deugdelijke en 
navolgbare wijze vastgelegd. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- De spillkit nabij buitenopslag moet aangevuld worden met absorptiemiddelen voor het geval van morsingen en 
lekkages; 
- De beschrijving van wat verstaan wordt onder tijdelijke en noodwijzigingen; 
- Periodiek houden van het overleg over wijzigingen; 
- Possehl moet beter bewaken dat verbeteracties worden uitgevoerd; 
- De methode en wijze van rapporteren van audits moet worden vastgelegd; 
- Enkele risicoanalyses van na 2017 zijn niet volgens een in het beleid en veiligheidsbeheerssysteem vastgestelde 
werkwijze uitgevoerd. 
 
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: 
- De afhandeling van niet-projectmatige wijzigingen, de criteria voor het uitvoeren van risicostudies bij wijzigingen 
en het opstellen van projectplannen en review daarvan zijn niet gedocumenteerd.  
- De analyse van het gevoerde beleid is onvoldoende. Bovendien ontbreken voor enkele VBS-elementen de 
doelstellingen en prestatie-indicatoren. Hierdoor kan de directie zich geen goed beeld vormen van de goede 
werking van het veiligheidsbeheerssysteem. 
 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee 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+. 

 


