
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Euro Support Advanced Materials 
B.V., Liessentstraat 9f te Uden 
 
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 16 April 2020 (en 17 maart 2020 uitvraag maatregelen COVID-19) controleerden inspecteurs van Inspectie 
SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Euro Support Advanced Materials B.V. (verder te 
noemen Euro Support). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 april 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen Brzo-
inspectie ter plaatse uitgevoerd, 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 en uitgevoerd aan de hand van door Euro Support beschikbaar 
gestelde en documentatie die is ingezien; 

− de interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen; 

− de rondgang door het bedrijf is komen te vervallen; 

− de inspectie en de rapportage zijn met name gericht op de criteria “gedocumenteerd” en “geschikt” en alleen 
waar mogelijk op “geïmplementeerd”; 

− de terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaats gevonden. 
In de rapportage zijn de tevens de resultaten van een op 17 maart 2020 gedane uitvraag door de inspecteurs naar 
de getroffen maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie meegenomen op basis van de door het bedrijf 
toegezonden informatie. Het resultaat hiervan is al op 3 april 2020 per e-mail bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Euro Support? 
Euro Support is gespecialiseerd in productie van en toepassingsgericht onderzoek naar hoogwaardige, zuivere 
anorganische poeders voor elektronische toepassingen, katalysatoren en energie(opslag)systemen. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Euro Support de volgende onderdelen: 

− de opvolging van de actiepunten van de Brzo inspectie van 2019; 

− het beleid dat het bedrijf voert om zware ongevallen te voorkomen; 

− getroffen maatregelen in verband met COVID-19 pandemie; 

− de voorbereiding op noodsituaties; 

− de wijze waarop de eigen veiligheidsprestaties worden gemeten, beoordeeld en hierop wordt bijgestuurd; 

− het uitvoeren van interne audits; 

− het beoordelen van het veiligheidsbeheersysteem door de directie. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

− opvolging van de actiepunten van de Brzo inspecties 2019; 

− document waarin samen met de beleidsverklaring het preventiebeleid voor zware ongevallen is vastgelegd en 
de geschiktheid hiervan; 

− er is een actueel bedrijfsnoodplan met een overzicht van mogelijke noodsituaties en deze zijn opgenomen in 
een (meerjaren) oefenplanning; 



− derden en nieuwe medewerkers worden voorgelicht over noodsituaties; 

− de BHV-middelen en noodvoorzieningen worden gecontroleerd op beschikbaarheid en een juiste staat; 

− de alarmering, opvang en begeleiding van de externe hulpdiensten is voldoende; 

− er zijn meerdere procedures opgesteld die gezamenlijk geschikt zijn om veiligheidsprestaties te meten; 

− de werkwijzen die in de praktijk gebruikt worden om prestaties te meten zijn overzichtelijk en passend voor het 
bedrijf; 

−  de procedures voor interne audits en directiebeoordeling beschrijven voldoende specifiek de werkwijzen om 
deze goed te kunnen uitvoeren. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

− het uitvoeren van herbeoordeling van de criteria voor het nemen van maatregelen die het bedrijf heeft voorzien 
bij een zeer hoog en een laag risico; 

− het overzicht van BHV-middelen moet compleet gemaakt worden; 

− de procedure voor het optreden bij een ongeval met fluorwaterstof zuur 1% moet aangevuld worden; 

− het oefenen van het bedrijfsnoodplan met de brandweer moet weer opgepakt worden; 

− de samenhang tussen de procedures waarmee veiligheidsprestaties worden gemeten, moet verbeterd worden; 

− diverse werkwijzen die gehanteerd worden om prestaties te meten moeten beter worden beschrijven; 

− de indicatoren die gebruikt worden om te meten, moeten meer specifiek worden gemaakt; 

− de frequenties waarmee interne audits om het veiligheidsbeheersysteem te beoordelen moeten worden 
uitgevoerd, zijn in het preventiebeleid en in de procedures verschillend; 

− er wordt niet strikt vastgehouden aan de interne audit-planning. Hieraan moet meer aandacht worden 
geschonken; 

− in de directiebeoordeling over de werking van het veiligheidsbeheersysteem moeten de overwegingen waarop 
de conclusie en geformuleerde wijzigingen zijn gebaseerd, transparanter en beter navolgbaar zijn 
gerapporteerd.  

 
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 een overtreding in categorie 3: 
Er is geen risicobenadering gebruikt bij het bepalen van het benodigd aantal BHV-ers (per ploeg).  
Evaluaties van BHV-oefeningen en –inzetten vinden niet afdoende plaats en verbeterpunten worden niet 
navolgbaar opgepakt.  
Het bedrijf heeft het beoefenen van het bedrijfseigen crisisteam niet gedocumenteerd. 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding 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+. 


