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Samenvatting 
 
 
Op 16 en 19 juni 2015 controleerden de RUD Zuid Limburg namens de gemeente Maastricht, het 
Waterschap Roer en Overmaas, Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Zuid Limburg gezamenlijk het 
bedrijf Johnson Matthey te Maastricht. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral 
onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het 
bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 10 juli 2015 lieten de inspecteurs het 
bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van 
deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam. 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en 
hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl. 
 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel 
om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten 
van deze Brzo-inspectie.  
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze periodiek plaats. Tijdens een inspectie 
controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te 
maken hebben. In het rapport staat wat is gecontroleerd en aangetroffen tijdens deze inspectie.  
 
 
Inleiding 
 
Wat voor een bedrijf is Johnson Matthey? 
Johnson Matthey produceert technologisch hoogwaardige halffabrikaten en eindprodukten voor de 
decoratie van glas en keramiek. Daarnaast behoren produkten op het gebied van brandvertragende 
stoffen en geleidende pasta’s eveneens tot het produktportfolio. De produkten worden onder meer 
gebruikt in de automobielindustrie, utiliteitsbouw en de keramische industrie. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Johnson Matthey of: 

• de actiepunten van VBS d uit 2013 zijn opgevolgd; 
• men een werkend systeem heeft en dit ook gebruikt om te borgen dat er bij en naar aanleiding 

van wijzigingen geen onveilige situatie kan optreden; 
• het bedrijf geschikt beleid ten aanzien van onderhoud heeft en dit ook gebruikt met als doel 

het voorkomen van zware ongevallen; 
• Johnson Matthey een werkende BHV-organisatie, een geschikt bedrijfsnoodplan en een 

geschikte stoffenlijst en bijbehorende passende en werkende nooduitrusting heeft. 
 
 



Resultaten 
 
Wat was op orde? 
Het inspectieteam heeft gezien dat de volgende zaken in op orde zijn: 

• De actiepunten van VBS d uit 2013 zijn opgevolgd; 
• Men heeft een werkend systeem en gebruikt dit ook om te borgen dat er bij en naar aanleiding 

van wijzigingen geen onveilige situatie kan optreden;  
• Johnson Matthey heeft een werkende BHV-organisatie, een geschikt bedrijfsnoodplan en een 

geschikte  
 stoffenlijst en bijbehorende passende en werkende nooduitrusting. 
 
Verbeterpunten (geen overtredingen) 
Uit de inspectie komen verder de volgende verbeterpunten naar voren (niet zijnde overtredingen): 
 

• De geldigheidsduur van de veiligheidsinstructies voor derden dient vastgelegd te worden; 
• Bepaalde onderhoudsprocedures moeten aangevuld worden met de begripsdefinities van 

preventief en correctief onderhoud; 
• Men dient te borgen dat onderhoud en inspecties worden uitgevoerd aan de dubbele klep van 

de mengtank Media; 
• Johnson Matthey dient het wijzigingsformulier uit te breiden met de noodzakelijke te doorlopen 

stappen. Tevens dient Johnson Matthey te borgen dat alle wijzigingsformulieren volledig 
ingevuld worden en aanvullende instructies en/of opleidingen naar aanleiding van een 
wijziging moeten geregistreerd worden op het Registratieformulier Wijziging; 

• Verder moet het bedrijf borgen dat de effectiviteit van wijzigingen geëvalueerd wordt; 
• Tenslotte geldt voor alle geïnspecteerde onderwerpen dat Johnson Matthey de vastgestelde 

KPI’s dient te monitoren.  
 
Overtredingen  
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie 
categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven, te weten:  

• 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 twee overtredingen in categorie 3. De overtredingen betroffen het 
systeem van opleiden van werknemers en inhuurkrachten en het onderhoudssysteem. 
 
Eindoordeel 
 
Bij Johnson Matthey zijn twee overtredingen aangetroffen en meerdere verbeterpunten. Het bedrijf 
moet de overtredingen binnen de gestelde termijn ongedaan maken. Blijft het bedrijf in overtreding, 
dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen. Van de  verbeterpunten 
verwachten de inspecteurs dat het bedrijf deze ook oppakt. Opvolging van de verbeterpunten vindt 
plaats tijdens de volgende reguliere inspectie in 2016. 
 
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te 
verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, 
dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen. 


