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 Brzoinspectie.
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 20 februari 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Possehl Electronics Nederland B.V.
(verder te noemen Possehl). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 maart 2018 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 VBS-elementen gecontroleerd. Van VBS-element ii (identificatie van de gevaren
en beoordeling van de risico's) is beoordeeld in hoeverre de procedures gedocumenteerd, de
werkwijze geschikt en of een en ander op de juiste wijze is geïmplementeerd. Van VBS-element v
(planning van de noodsituaties) is gecontroleerd of het noodplan, de opleiding en de middelen van
de noodorganisatie geschikt zijn.
Tevens is de inrichting middels een rondgang geïnspecteerd.
Resultaten
Wat was op orde?
 Possehl heeft aantoonbaar opvolging gegeven aan de verbeterpunten naar aanleiding van de
voorgaande Brzo-inspectie.
 Possehl heeft een actuele procedure Risico-identificatie. De toegepaste veiligheidsstudies
door Possehl zijn in lijn met aard en complexiteit van de risico’s die beheerst moeten worden.
 Er is een bedrijfsnoodplan en een bedrijfsnoodorganisatie aanwezig. Er zijn meerdere
personen opgeleid en aangewezen als bedrijfshulpverlener (BHV-er).
 De "housekeeping" is verbeterd ten opzichte van de voorgaande inspectie en de
afstromingsroutes komen overeen met de praktijk.

Wat waren de verbeterpunten?
 Possehl dient nog een taak risico analyse (of soortgelijke methode) toe te passen binnen
haar werkvergunningensystematiek.
 De procedure "risicobeoordeling" dient op diversen punten verbeterd te worden.
 Het scenario hoe te handelen bij een incident waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen is nog
niet eenduidig beschreven in het bedrijfsnoodplan (BNP). Het is tevens niet bekend bij de
BHV-er hoe een en ander is beschreven in het BNP.
 De bewaking van de tijdige opvolging van verbeterpunten naar aanleiding van oefeningen is
nog niet geborgd.
 Op één locatie was de opslag van zuren en basen niet conform de interne instructie.
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:
 Meerdere maatregelen uit de veiligheidsstudie zijn in de praktijk niet aantoonbaar getroffen
en/of geborgd binnen het veiligheidsbeheerssysteem. Hierdoor is er voor de geïdentificeerde
scenario's sprake van een verhoogd risico en dienen door Possehl aanvullende maatregelen
genomen te worden.
 Het Bedrijfsnoodplan is nog niet actueel en niet volledig. Verwijzingen kloppen niet altijd en
er ontbreken verschillende bijlagen, etc. Het minimum aantal BHV-ers voor de dagdienst is
nog niet afgestemd op de scenario's. Dit geldt eveneens voor de benodigde interne instructie,
interne opleiding, bij te wonen oefeningen en de benodigde middelen.
Eindoordeel
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en twee
overtredingen. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.
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+.

