
Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Euro Support Advanced Materials 
B.V., Liessentstraat 9 f, 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 21 en 29 april 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Euro Support Advanced Materials B.V. (verder te 
noemen Euro Support). Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het COVID-19 tegen 
te gaan was een Brzo-inspectie ter plaatse bij het bedrijf slechts gedeeltelijk mogelijk. Hierdoor is de uitvoering van 
de inspectie op de volgende manier aangepast: 
- De inspectie is deels op afstand (videobellen) en deels op locatie uitgevoerd; 
- De visuele inspectie bij het bedrijf is beperkt tot enkele uren, waardoor "geïmplementeerd" slechts gedeeltelijk 

is geïnspecteerd. 
De resultaten zijn in kaart gebracht en op 25 mei 2021 via videobellen bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Euro Support? 
Euro Support is gespecialiseerd in de 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-inspecties van 2020; 
- de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen; 
- de veilige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden; 
- de beoordeling van de veiligheid als wijzigingen aan het proces of een installatie worden doorgevoerd; 
- de maatregelen die genomen zijn om onvoorziene lozingen op het riool en oppervlaktewater te voorkomen. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- De actiepunten uit 2020 zijn aantoonbaar opgevolgd. 

- Er is een systematische, leesbare en actuele procedure voor de identificatie van gevaren en beoordeling van 
de risico’s en er is goed gedocumenteerd hoe gehanteerde faalfrequenties en faalreducties zijn afgeleid. 

- Er is een systematisch, leesbaar overzicht met relevante installatiescenario’s. 

- Het systeem van werkvergunningen is voldoende beschreven in procedures. 

- Er wordt op een deugdelijke en inzichtelijke wijze beschreven hoe met wijzigingen zal worden omgegaan en 
deze werkwijze wordt in de praktijk ook gevolgd. 

- De maatregelen die genomen zijn om onvoorziene lozingen op het riool en oppervlaktewater te voorkomen zijn 
duidelijk en volledig gedocumenteerd, goed onderhouden en geoefend en geschikt om in de praktijk zo'n 
onvoorziene lozing te voorkomen. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

- Er moet verduidelijkt worden wanneer voor welke veiligheidsstudie gekozen moet worden. 

- Er moet nagegaan worden of het overzicht van gevaren op een zwaar ongeval en bijbehorende maatregelen 
volledig is. 



- De procedure rondom werkvergunningen moet op een aantal punten verduidelijkt worden. 

- Er moet toegezien worden op een correcte en volledige invulling van werkvergunningen en 
wijzigingsformulieren. 

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

 


