
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Euro Support Advanced  
Materials BV, Liessentstraat 9 f 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 4 april 2019 (onaangekondigd) en 17 april 2019 (periodiek) controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het 
bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Euro Support Advanced Materials BV (verder te noemen 
Euro Support) in Uden. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 30 april 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
In de periode tussen de vorige periodieke Brzo inspectie uitgevoerd op 18 april 2018, waarbij geen overtredingen 
zijn geconstateerd, en de bovengenoemde inspecties heeft er op 9 juli 2018 nog een onaangekondigde Brzo 
inspectie plaatsgevonden waarbij twee overtredingen zijn geconstateerd. De eerste overtreding had betrekking op 
de bereikbaarheid van de BHV ten tijde van het bezoek en de tweede overtreding op het niet goed sluiten van een 
brandwerende deur in een brandwerende scheiding tussen twee brandcompartimenten. Naar aanleiding van deze 
overtredingen heeft er op 21 november 2018 een herinspectie plaatsgevonden waaruit is gebleken dat deze 
overtredingen zijn opgeheven. 
 
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: 
- status van de acties uit de BRZO inspectie 2018; 
- maatregelen genomen om zware ongevallen als gevolg van falen van apparatuur/installatie(delen) veroorzaakt 

door vermoeiing te voorkomen; 
- apparatuur in het kader van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016; 
- ATEX: ATmosphères EXplosibles. Volgens de ATEX-richtlijnen moeten bedrijven maatregelen nemen om gas- 

en stofexplosies te voorkomen en ervoor zorgen dat werknemers geen gevaar lopen. 
 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
- Tijdens de onaangekondigde inspectie zag de productie, de magazijnen, de opslagen en het terrein er ordelijk 

en netjes uit;  
- De acties naar aanleiding van de bevindingen van de Brzo-inspecties 2018 zijn opgepakt en afgerond; 
- Euro Support heeft veroudering in haar beleid opgenomen. 
 
 
Wat waren de verbeterpunten? 
- Euro Support moet beter borgen dat het Explosie Veiligheids Document (EVD) actueel blijft. 
 
 
Eindoordeel 
 



Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 

 


