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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij SC Johnson Europlant B.V. te 
Groot Mijdrechtstraat 81, Mijdrecht 
 
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 8 en 9 september 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf SC Johnson Europlant B.V. (verder te noemen 
Johnson). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 september 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Johnson? 
Bij Johnson te Mijdrecht vindt productie plaats van reinigings- en onderhoudsmiddelen voor huishoudelijke-  
en industriële doeleinden, luchtverfrissers, bestrijdings- en afweermiddelen voor insecten, et cetera in  
vloeibare- (inclusief gel), vaste- en aerosol vorm. De producten worden in consumentenverpakkingen  
afgevuld en verpakt dan wel als bulk afgevoerd. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Johnson de volgende onderdelen: 
-De wijze waarop Johnson opvolging heeft gegeven aan de actiepunten van de voorgaande Brzo-inspectie.  
-Visuele inspectie op het bedrijfsterrein met bijzonder aandacht voor de sprinklerpompenkelder, het 

waterinnamepunt brandweer, de kathodische bescherming sprinklerleiding, de jockypompen, de 
noodstroomaggregaten E-31 A en E-31 B, de Commandoruimtes en de Brandweergarage. 

-Milieu Risico Analyse (MRA) / Afstroomrisico’s. 
-De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen. 
-Explosieveiligheidsdocument (EVD / Atex). 
-Procedure Heetwerk vergunning. 
-LPG opslaglocatie. 
-De lijsten met gevaarlijke stoffen.  
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
-Een bezochte sprinklerpompenkelder was schoon, opgeruimd en visueel in een goede staat van onderhoud. 
-Het waterinnamepunt bedrijfsbrandweer, voor oefeningen op het innemen van bluswater uit 

oppervlaktewater, was goed bereikbaar. 
-De locatie en omgeving van kathodische bescherming sprinklerleiding.  
-De bezochte ruimte waarin de Jockypompen staan opgesteld was schoon, opgeruimd en visueel in een 

goede staat van onderhoud. 
- De bezochte noodstroomaggregaatruimte E-31 A was schoon, opgeruimd en visueel in een goede staat 

van onderhoud. 
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Wat waren de verbeterpunten? 
-Het nog aangeven welke aantoonbare acties zijn ingezet n.a.v. de controle in 2021 op het functioneren van 

de kathodische bescherming (KB) van het ondergrondse brandblusleiding systeem. 
-De opbouwstructuur van de diverse te gebruiken commandoruimtes in geval van een noodsituatie. 
-Het aanbrengen  van een repressieve maatregel met betrekking tot de afstroomrisico’s rondom de LPG-

tankautolosplaats. 
 
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 één overtreding in categorie 2: 
-Het niet kunnen aantonen aan het inspectieteam gedurende deze Brzo-inspectie, dat het volledige 

Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblusinstallatie (VBB) zich in een aantoonbare goede staat van 
onderhoud bevindt en zijn functie in geval van nood kan vervullen. 

 
Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3: 
-De door een ieder te raadplegen stoffenlijst voldoet niet aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in het 

Besluit risico zware ongevallen 2015 en de Regeling risico zware ongevallen.  
Van meerdere aangeduide stoffen ontbraken de vereiste gegevens vereisten (t.w. de hoeveelheden, de 
chemische naam en het CAS-nummer). 

 
-Johnson heeft de stoffenlijst voor hulpverleningsdiensten van de overheid niet voldoende toegankelijk en 

volledig gemaakt.  
 
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+. 
 
 
 
 
 
 


	zaak9440705JohnsonBrzoinspectierapport2020
	zaak 9440705 Johnson - Aanbiedingsbrief Brzo-inspectierapport 2020
	zaak 9440705 Johnson - Brzo-inspectierapport 2020


