
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Possehl Electronics Nederland 
B.V. De 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 
 
Op 2 en 9 maart 2021 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 9 maart 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Possehl? 
Possehl is een bedrijf dat door middel van galvanische processen metaallagen aanbrengt op bestanddelen voor 
electronica. Hierbij worden stoffen gebruikt met diverse gevaar eigenschappen, waaronder cyanide houdende 
mengsels. 
 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Possehl de volgende onderdelen: 
De tijdige en juiste opvolging van de actiepunten naar aanleiding van de vorige Brzo-inspectie. 
Daarnaast zijn twee elementen van het veiligheidsbeheersysteem (VBS) gecontroleerd. Van VBS-element i(de 
organisatie en het personeel) is de opleiding van het personeel en van derden beoordeeld. Van VBS iii (de controle 
op de exploitatie) is beoordeeld in hoeverre de procedures en instructies voor de veilige uitvoering van 
werkzaamheden voldoende gedocumenteerd en geschikt zijn. Daarnaast is beoordeeld of het 
explosieveiligheidsdocument voldoende passend is voor het bedrijf en of er voldoende maatregelen zijn genomen 
om een explosie te voorkomen. Tevens is beoordeeld of Possehl voldoende maatregelen heeft getroffen om de 
veilige uitvoering van werkzaamheden tijdens de COVID-19 pandemie te borgen. 
 
In verband met de beperkingen in het kader van de corona is de inspectie op afstand, middels videobellen, 
uitgevoerd. 
 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- De systematiek voor het intern opleiden van medewerkers is goed. 
- De actiepunten naar aanleiding van de Brzo-inspectie van 2020 zijn voldoende uitgevoerd.  
- Het systeem voor de veilige uitvoering van werkzaamheden is beschreven in procedures, werkinstructies en 
formulieren en geborgd in het managementzorgsysteem. 
- Het explosieveiligheidsdocument (EVD), waarin de gevaren in verband met explosieve atmosferen zijn 
beschreven, is passend voor het bedrijf en voldoet aan de richtlijnen.  
- Possehl heeft redelijkerwijs voldoende maatregelen getroffen om verspreiding van het COVID-19 virus te 
voorkomen en de veilige uitvoering van de werkzaamheden te borgen. Dit is, omdat het een digitale inspectie 
betrof, niet ter plaatste geverifieerd. 
 
Wat waren de verbeterpunten? 



- De registratie van benodigde en gevolgde opleidingen, trainingen en toolboxen voor eigen personeel en derden 
moet worden verbeterd. 
- Enkele aspecten van de beschrijving van het werkvergunningsysteem en het systeem voor de uitvoering van 
veiligheidsronden moet nog worden beschreven. 
- Possehl moet nog verifiëren of alle maatregelen uit het EVD daadwerkelijk voldoende zijn opgevolgd en 
onderzoeken of de onderbouwing van enkele aannames in het rapport juist zijn. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


