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Brengen nabestaanden Xycarbslachtoffer een omslag op gang?
Tweede Kamer wil het arsenaal aan sancties
verruimd zien met verplichte verbeterplannen
Op 20 december nam de hele Tweede Kamer, behalve de PVV-fractie, een motie
aan die de regering vraagt om het arsenaal van de Inspectie SZW uit te breiden.
Die moet niet alleen boetes kunnen opleggen, maar ook de plicht om een
veiligheidsverbeterplan op te stellen. Het idee is afkomstig van nabestaanden
van een omgekomen werknemer.
De motie is ondertekend door
Pieter Heerma (CDA) en Wybren
van Haga (VVD). Hun bezwaar
tegen boetes is dat ook bedragen van
tienduizenden euro’s vaak weinig
impact hebben. Verplichte verbeterplannen kunnen effectiever zijn.
De Tweede Kamer gaf ze gelijk. De
staatssecretaris en de Inspectie SZW
hebben laten weten dat ze er positief
tegenover staan.

Niet voor niets gestorven
Het idee is afkomstig van de nabestaanden van Toon van der Loo,
een werknemer van het Helmondse
bedrijf Xycarb Ceramics. Hij en zijn
collega Tonny Vissers, allebei ervaren
en voorzichtige mannen, werden op
14 augustus 2014 bewegingloos aangetroffen in een meters diep reactorvat dat in het kader van onderhoud
was gevuld met argon. Dat is een
zuurstofverdrijvend gas dat geur- en
kleurloos is, en zwaarder dan lucht.
Alleen maar over de rand van zo’n
vat naar beneden kijken kan al
genoeg zijn om bedwelmd te raken.

Beide mannen zijn overleden. Het
OM liet hun nabestaanden na zeven
maanden ongevalsonderzoek weten
dat ze zelf niets verkeerds hebben
gedaan.
Van der Loo’s weduwe Karien en
haar broer Patrick van de Sande
hebben de toedracht en de nasleep

van Toon en Tonny tenminste nog
enige zin te geven.
Beiden vinden dat de directie van
Xycarb, een onderdeel van het Duitse
concern Schunk, het idee goed heeft
opgepakt. Maar een korte samenvatting van hun boek laat zien dat daar
wel het nodige aan voorafging.

Waslijst

“Alsof je door
rood licht rijdt
en een boete
van 50 cent
krijgt”

gedocumenteerd in hun boek Toon, de
impact van een dodelijk arbeidsongeval.
Het laat zien dat hun idee is voortgekomen uit een behoefte om de dood
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Aanvankelijk kiezen de Xycarb-advocaten ervoor om de doodsoorzaak
in twijfel te trekken. Sectie op Toon
van der Loo zou een oude hartkwaal
aan het licht hebben gebracht. Artsen
maken korte metten met dit verweer,
maar de poging alleen al grijpt
Karien van der Loo aan. Iets anders
wat ze moet meemaken is dat dure
advocaten gaan afdingen op kosten
die zij vergoed wil hebben. Zo vinden ze 75 euro voor een bloemstuk
voor de begrafenis wat veel. Kan die
hele rekening voor de drukbezochte
bijeenkomst eigenlijk niet naar beneden worden afgerond? Het idee voor
veiligheidsverbeterplannen is dan
eigenlijk al geboren, de nabestaanden
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Karien van der Loo en Patrick van de Sande, auteurs van het boek
‘Toon, de impact van een dodelijk arbeidsongeval’.

hebben het gevoel dat zoiets ze meer
genoegdoening zou geven dan straf.
Maar dat gevoel zakt snel en het idee
raakt op de achtergrond.
Wat ze nog harder raakt is de uitspraak die de rechter op 23 november 2015 doet. Die noemt een waslijst
aan gebreken in Xycarbs veiligheidsmanagement. Maar de rechter vindt
dat er geen sprake is van opzet. (Het
juridische begrip “voorwaardelijke
opzet”, dat wordt gebruikt voor een
strafbare mate van onverantwoordelijkheid en laksheid, laat hij onbesproken, wellicht omdat het OM daar
geen uitspraak over vroeg.) Vanwege
dat ontbreken van opzet veroordeelt
hij het bedrijf tot boetes van samen
150 duizend euro, waarvan de
helft voorwaardelijk. De gevraagde
sluiting van het bedrijf voor twee
maanden, met een proeftijd van
twee jaar, wijst hij af. Taakstraffen
of een (tijdelijk) beroepsverbod
voor verantwoordelijke managers,
zoals opgelegd na de slachtofferloze
brand bij Chemie-Pack in 2011,
zijn in deze zaak niet door het OM

geëist. Met instemming van Karien
en Patrick overigens, die vinden dat
individuele straffen hier geen doel
dienen. Ze hebben aan het begin van

De rechter
vond dat er
geen sprake was
van opzet

hun boek al vermeld dat een van de
verantwoordelijken meer dan twintig
jaar Toons collega was, en dat het
management na het ongeval medeleven toonde en meteen aansprakelijkheid erkende.
Maar wat de rechter wél oplegt,
voelt voor hen “alsof je door rood
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licht rijdt en een boete van 50 cent
krijgt”. Hier gaat geen afschrikkende
werking van uit. Xycarb is deel van
een wereldconcern dat in 2014 bijna
een miljard euro omzette en miljoenen winst maakt.
Het OM is het met ze eens en gaat in
hoger beroep. Maar Xycarb ook.

Strategie
Een emotioneel uitgeputte Karien van
der Loo accepteert hierna een schikking in de letselschadezaak. Schunk
keert smartengeld uit, naar Duitse
maatstaven, niet naar de zuinige
Nederlandse. Ook de ongevallenverzekering keert uit. En bij Karien
en Patrick herleeft het oude idee.
Ze voorzien zich van de steun van
deskundigen. Ook brengen ze een
bezoek aan het topmanagement van
Schunk. Dat reageert vriendelijk maar
houdt zich wel op de vlakte.
Vanaf dat moment maken ze het idee
van een ingrijpende verbetering van
de veiligheidscultuur tot onderdeel
van een strategie: als Xycarb excuses
maakt voor het gedrag van zijn
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juristen, het hoger beroep intrekt en
hun idee uitvoert, gaan zij het OM
vragen om ook het hoger beroep in te
trekken.
Het OM laat al snel weten dat het
er niet over denkt, omdat het niet
gelooft dat Xycarb het ook gaat doen.
Maar na tussenkomst van een door
Xycarb ingeschakelde mediator
worden er op maandag 30 mei 2016
toch excuses gemaakt en tekenen
partijen een overeenkomst. De zaak
blijkt al helemaal voorbereid, want
aan het eind van diezelfde week vindt
een grote veiligheidsdag plaats. Van
directieleden tot en met operators en
secretaresses, iedereen doet acht uur
mee aan cursussen, groepsdiscussies,
brandweerdemonstraties, rollenspelen met acteurs en EHBO-lessen. De
dag erna blijkt uit een rondvraag dat
de bijna 200 deelnemers enthousiast
zijn.

Juridische ontknoping
In september van dat jaar trekt
Xycarb zijn hoger beroep in. Het OM
niet, vanwege het maatschappelijke
belang van de zaak. Ter zitting maakt
Karien van der Loo gebruik van het

inmiddels verruimde spreekrecht
voor nabestaanden. Vóór 1 juli 2016
mochten die alleen wat zeggen over
hun gevoelens, maar nu mogen zij
ook op de zaak zelf ingaan, tot en
met de strafmaat die ze passend

Werknemers
hebben Karien
verteld dat ze
echt het gevoel
hebben dat er iets
verandert

vinden. Van der Loo betoogt dat het
aanscherpen van veiligheidsregels
niet automatisch effectief is. Zij en
haar broer zien liever dat Xycarb
de plicht krijgt opgelegd om een
hoger veiligheidsniveau te bereiken.
Xycarb is dan al akkoord gegaan

ARGON
Kleur- en geurloos EDELGAS, zwaarder dan lucht.


Dit inerte gas wordt in de industrie toegepast als de aanwezige

Zit in geringe hoeveelheden in normale omgevingslucht (< 1%).
atmosfeer schadelijk zou zijn voor een proces, bijvoorbeeld bij
MIG- en TIG-lassen. Daarbij laat men argon als beschermgas
toestromen rond het smeltbad, ter voorkoming van oxidatie van het
gesmolten metaal.
Ruimtelijke ventilatie is dan belangrijk om het zuurstofgehalte van
de ademlucht op een voldoende hoog niveau te houden.
In besloten ruimten vormt elke atmosfeer met een andere samenstelling dan de normale een mogelijk gezondheidsrisico. Grote
hoeveelheden argon leveren een verstikkingsGEVAAR op.

Argon wordt vloeibaar (min 186 °C) of samengeperst in cilinders
geleverd.
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met vijf veiligheidsdagen in vijf jaar
(inmiddels wil het bedrijf er langer
mee doorgaan). De kosten van de
eerste dag bedroegen al 20 duizend
euro. Werknemers hebben Karien
verteld dat ze echt het gevoel hebben
dat er iets verandert.
Het OM vraagt na deze toespraak
om de eerder opgelegde straf te
handhaven. Omdat het hoger beroep
hiermee geen doel meer dient,
kan het gerechtshof de zitting tien
minuten later opheffen.

Gevolgen
Deze ontknoping van het juridische
traject is het begin van iets wat veel
op een cultuuromslag begint te
lijken, en niet alleen bij Xycarb.
Karien en Patrick gaan op bezoek
bij Kamerlid Pieter Heerma, die het
plan opvat voor de inmiddels
aangenomen motie. Ze drukken hem
op het hart dat er óók meer inspectieambtenaren moeten komen voor
onderzoeken op de werkvloer. (Bij
het indienen van zijn motie laat hij
dat achterwege en zegt hij dat de
hele Kamer te spreken is over de
“investeringen” van de afgelopen
jaren.)
Karien en Patrick worden uitgenodigd om te spreken voor 300
ISZW-medewerkers, en een poos
later op een dag van zowel de
Inspectie SZW als de Directie Werk,
de beleidsambtenaren van het
ministerie. Ook hier hebben ze een
gehoor van honderden ambtenaren.
Op Workers Memorial Day, 28
april 2017, worden ze platgebeld
door de media.
Op de tweede veiligheidsdag van
Xycarb (met onder andere een
Lagerhuisdebat, een Wie-van-deDrie-spel en weer een EHBO-cursus)
wordt ze verteld dat de Amerikaanse
vestiging het idee heeft overgenomen, en dat in Helmond de meldingsbereidheid is toegenomen.

Xycarb Ceramics BV
Veiligheidsdag 2016 – AED instructie en blusinstructie Ajax Chubb Varel.

Eigen regels en procedures zijn
aangescherpt. Werknemers met een
dringende veiligheidsvraag kunnen
die direct kwijt.
Het OM brengt twee van de drie
door Karien en Patrick te hulp
geroepen deskundigen (Theo de

Bruin en Gerard Zwetsloot) in contact
met een bedrijf waar de afgelopen
jaren meerdere doden vielen, ondanks opgelegde boetes. De Bruin
mailt hierna aan Karien en Patrick
dat ze “vastgeroeste wissels” helpen
omzetten en dat de gevolgen daarvan

Xycarb Ceramics BV
Veiligheidsdag
2016 - Oefening
aanspreken op
onveilig gedrag.
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nog niet te overzien zijn.
In november 2017 verschijnt hun
boek. Opnieuw is de media-aandacht
groot. Een paar weken later ontvangt
Karien de Zilveren Prof. mr. Pieter van
Vollenhoven Penning van de Stichting
Maatschappij en Veiligheid.
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UIT HET VONNIS VAN DE RECHTBANK

mijzelf, noch voor mijn mensen beschouwd.”

Was het dodelijke ongeval bij Xycarb het gevolg van onvol-

Getuige 4 (sinds 2006 quality engineer en sinds 1

veiligheidsmanagement? Hier de feiten.

verklaarde dat hij nooit voorlichting over gevaarlijke

doende veiligheidsbewustzijn, gebrekkige regels, of falend

januari 2014 Environment Safety and Health Officer)

stoffen heeft gezien. In de arbo- en milieucommissie zijn

Reactor PUR 9, waar de lichamen werden gevonden, was

de risico’s van argon nooit besproken. Metingen van

sinds 2012 in gebruik. In augustus 2014 was niet-regulier

argon of blootstelling eraan zijn hem niet bekend.

onderhoud nodig, omdat het grafieten deksel was gebro-

Xycarb had ten tijde van het ongeval geen deskundige

ken. Op 12 augustus werd besloten dat de slachtoffers het

met kennis van gassen en gevaarlijke stoffen in dienst.
Getuige 5 (ingenieur werktuigbouwkunde, sinds 1998

nieuwe deksel zouden plaatsen. Zelf waren ze niet bij dat

bij Xycarb in dienst, sinds 1 januari 2013 als Managing

overleg aanwezig.

Director) is verantwoordelijk voor het arbobeleid. De

Op 13 augustus werd begonnen met ‘beluchten’, dat wil

werkzaamheden van de slachtoffers vielen niet binnen

zeggen het op druk brengen van de reactor met argongas.

hun functie. Het bedrijf kende ten tijde van het ongeval

Daarna werd het stalen deksel verwijderd, de bodemplaat

geen procedure voor het werken in besloten ruimtes en

bleef dicht. Hierdoor ontstond het gevaar van bedwelming

werkte niet met werkvergunningen. In de RI&E van

en verstikking. Er waren geen voorzorgen als signalering of

2011 stond nog dat besloten ruimtes en verstikking niet

waarschuwing getroffen, noch voorzieningen tegen valge-

van toepassing waren, omdat Xycarb toen nog geen

vaar. Er waren niet vooraf metingen verricht en/of maatre-

grote reactors had. De RI&E is bij de komst van PUR 9

gelen getroffen om het betreden van de reactor veilig te

niet geactualiseerd “omdat we continu aan het verbou-

maken, zoals het verwijderen van het gas.

wen zijn”. Begin 2014 is een concept voor een nieuwe

In 1996 waren bij een ongeval met een ander type reactor

RI&E gemaakt, maar ook daarin is het gevaar van

instructies opgesteld en onafhankelijke adembescher-

bedwelming, verstikking of vergiftiging niet benoemd.

mingsmiddelen en zuurstofmeters aangeschaft. Bij het

Een waarschuwing voor argon stond wel in de meegele-

buiten gebruik stellen van die reactor zijn ook sommige

verde gebruikershandleiding, maar die heeft de

van die middelen en maatregelen weer in onbruik geraakt.

managing director pas na het ongeluk gelezen. De

Voor PUR 9 is nooit een RI&E opgesteld.

gevaren van argon staan niet beschreven in het materi-

Getuige 1 trof de slachtoffers aan. Hij verklaarde dat ze

aal van de Vapro-opleiding die werknemers volgen.
Getuige 6 heeft het concept voor de nieuwe RI&E

wel over een zuurstofmeter hadden kunnen beschikken,

geschreven. Daarin staat dat reactoren een ‘besloten

maar dat ze die niet hadden opgehaald.

Getuige 2 (hoofd procestechnologie en verantwoorde-

ruimte’ kunnen worden, omdat de mogelijkheid bestaat

lijk voor PUR 9) verklaarde dat er geen procedure was

dat mensen ze betreden.

Getuige 7 is in dienst van een leverancier van industrië-

voor het betreden van een reactor, omdat dit nooit

le gassen. Klanten volgen trainingen in het omgaan met

eerder voorkwam.

argon; er is ook een Material Safety Data Sheet. Er

Het zuurstofpercentage in het vat is voor het betreden

bestaan pictogrammen om te waarschuwen voor argon

ervan niet gemeten. Er was geen zuurstofmeter bij de

en regels over plaatsen waar die moeten worden

reactor aanwezig, waarom weet hij niet. Een jaar voor

aangebracht. Xycarb heeft de leverancier voor het

het ongeluk zijn onderhoudsprocedures uitgelegd door

ongeval nooit gevraagd om voorlichting te geven.

een monteur van de leverancier. De gebruikershandleiding maakt wel melding van zuurstofmeters.

Getuige 3 (sinds 2011 hoofd van de technische dienst)

De rechtbank vindt het ontbreken van een aangepaste

verteld dat er argon in de reactor zit als de reactor

reden moet zijn voor voortvarendheid.

wist “voor 90 procent zeker” dat slachtoffer 1 niet is

RI&E “zeer onachtzaam”. Het eerdere voorval uit 1995 had

alleen van boven wordt geopend en niet van onderen.

Dat het om bijzonder onderhoud ging, is geen ontlastende

Zelf wist hij het ook niet, want hij dacht dat het op druk

omstandigheid. Het had juist reden moeten zijn voor extra

brengen met stikstof gebeurde. Er was geen onder-

voorzorg. Uit de overwegingen van de rechtbank blijkt

houdschecklist voor werken boven een open PUR 9 en

verder dat de met argon gevulde PUR 9 voor het ongeval

ook mondeling was er niets over afgesproken. Letterlijk:

anderhalf uur heeft opengestaan, en dat in die tijdspanne

“Argon is door mij nooit als een gevaarlijk gas voor

nog twee werknemers een kijkje zijn wezen nemen.
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“Handhaven is belangrijk,
maar je gaat er de wedstrijd
niet mee winnen”
Karien van der Loo en Patrick van de Sande voorzagen zich bij hun contacten met
Xycarb van professionele ondersteuning door drie deskundigen. Met een van hen,
Gerard Zwetsloot, bezagen we de kwestie in een breder perspectief.
Waaruit bestond uw
betrokkenheid?
“Patrick heeft mij als laatste
van de drie benaderd, ruim een jaar
geleden. De eerste veiligheidsdag
van Xycarb had toen al plaatsgevonden. Ik vond het uniek wat ze
deden en wilde graag bijdragen. Als
deskundigen waren wij een soort
back-up bij hun besprekingen met
het management. Af en toe stelden
wij prikkelende vragen. Zelf ben ik
goed bekend met de problematiek
van het werken in besloten ruimten
en veiligheidsmanagement in het
algemeen.”

Wat is uw visie op achterliggende
oorzaken?
“Er waren geen goede regels, of
regels waren niet gevolgd. Dat kun
je zien als een uiting van een tekortschietende veiligheidscultuur, maar
ik zie het meer als een tekortkoming
in veiligheidsmanagement. Ze zijn
er nu druk mee bezig om dat aan te
pakken, en daar zijn ze ambitieus in.
Op mijn uitnodiging heeft Xycarb
zich aangesloten bij het Zero Accidents Netwerk. Van hun moederconcern Schunk heb ik begrepen dat het
een heel positieve rol heeft gespeeld.
Maar het is natuurlijk wel een hele

psychologische draai die zulke
bedrijven moeten maken.”
Karien en Patrick zijn na de teleurstellende uitspraak van de rechtbank
tot de overtuiging gekomen dat
juridische procedures en sancties een
cultuurverandering alleen maar in de
weg staan. Hebben ze gelijk?
“Het hangt ervan af wat je met de
juridische benadering beoogt. Als
nabestaande moet je het voor materiële compensatie van het civielrecht
hebben. Het strafrecht heeft andere
doelen: zorgen dat de verantwoordelijken er zodanig van leren

DE DRIE DESKUNDIGEN

De eerste deskundige bij wie Van der Loo en Van de Sande aanklopten, was Theo de Bruin,

programmamanager bij Stedin. De Bruin had hun aandacht getrokken met een scriptie die hij
als manager Veiligheid, Kwaliteit en Maatschappij van Eneco-dochter Joulz had geschreven

en waarin hij stelt dat regels, procedures en standaarden nuttig zijn, maar niet verabsoluteerd
moeten worden. Wezenlijk is sturen op waarden.

De tweede was Maarten de Wit, een bekende van hen en kwaliteitsmanager bij een bedrijf dat
net als Xycarb een Duitse moeder heeft.

De derde was Gerard Zwetsloot. Na een carrière bij TNO is hij actief met een advies- en

onderzoekspraktijk. Daarnaast is hij als ‘honorary professor Occupational Health and Safety

Management’ verbonden aan de universiteit van Nottingham. Zwetsloot richtte in 2012 het Zero
Accidents Netwerk Nederland op. De bedrijven die daaraan deelnemen hebben de verklaarde

ambitie om koplopers te zijn op het gebied van veiligheid en wisselen kennis en ervaringen uit.
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dat ze niet weer de fout in gaan, en
een uitstralingseffect bewerkstelligen
naar andere organisaties. Dat doel
kan gediend worden door een hoge
straf. Maar juridische druk kan ook
verlammend werken. In dit geval
hebben betrokkenen een andere weg
naar verbetering gekozen.”
De Tweede Kamer ziet de twee benaderingen niet als tegengesteld maar
als aanvullend. De toezichthouders
moeten de mogelijkheid krijgen om
beide wegen te bewandelen.
“Dat is een heel goed idee. Helemaal
nieuw is het niet: in de VS deed de
Environmental Protection Agency in
de jaren negentig hetzelfde. Bedrijven die een milieudelict begingen,
kregen in bepaalde gevallen de keus

Gerard Zwetsloot,
Juridische druk
kàn verlammend
werken.

Er waren
geen
goede regels,
of regels waren
niet gevolgd

voorgelegd: of een boete van x miljoen dollar, of een investering plegen
waardoor het hele probleem aan de
bron werd aangepakt. Dat kon misschien het drievoudige kosten, maar
daarmee waren zij, en het milieu, ook
in een klap van overtredingen af. Er
zijn ook heel wat bedrijven die geen
prikkels van Justitie nodig hebben
om na een ernstig ongeval hun hele
beleid van de grond af opnieuw te

gaan opbouwen: geen enkel bedrijf
wil ernstige ongevallen meemaken.
Maar een duwtje de goede kant op
kan natuurlijk heel nuttig zijn.”
“In het geval van Xycarb trokken nabestaanden de conclusie dat sancties
hun leed niet zouden verminderen,
en dat het beter was om het bedrijf in
beweging te krijgen. Maar instanties
als het OM of de Inspectie SZW
hebben hun eigen rol en die is anders
dan die van nabestaanden. Al met al
zie ik de twee benaderingen niet als
strijdig. Voor de Inspectie SZW kan
het prettig zijn om ook iets anders op
te kunnen leggen dan boetes.”
Het OM heeft na de brand bij Chemie-Pack aangekondigd dat
het nalatige managers vaker
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persoonlijk ging vervolgen, omdat
boetes gewoon als kostenpost
worden afgeschreven. Het is hier niet
gebeurd, maar hoe staat u tegenover
die aanpak?
“Die wordt al een jaar of tien gepraktiseerd in het Verenigd Koninkrijk,
waar ik geregeld kom. De meningen
erover zijn daar verdeeld. Zelf vind
ik: je wilt toch vooral bereiken dat
managers werken aan verbetering.
Ik ben betrokken bij een intervisieproject bij een ander bedrijf waar na
een dodelijk ongeval twee leidinggevenden en de veiligheidskundige
persoonlijk aansprakelijk werden
gesteld. Sommige aanklachten zijn
geseponeerd, andere hangen nog als
een zwaard van Damocles boven de
hoofden van betrokkenen. Ik zeg niet
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dat je met dit middel het tégendeel
bereikt van wat je nastreeft, dat zou
te sterk zijn. Maar dit soort juridische
druk kan zeker ook verlammend
werken.”

Vision Zero
“In Nederland is lang gedacht: de
Arbeidsinspectie heeft maar één
taak, en dat is het handhaven van
minimumnormen. Dat is belangrijk.
Maar je gaat er de wedstrijd niet mee
winnen. Ik zie veel in de beweging
die wereldwijd op gang is gekomen
onder de noemer Vision Zero. Die
campagne is deze zomer afgetrapt
in Singapore. In april 2018 vindt
in Hamburg een internationaal
symposium over Vision Zero en het

De Arbeidsinspectie
heeft maar
één taak:
handhaven van
minimumnormen

beleid van Arbeidsinspecties plaats.
Het heeft tot nu toe weinig aandacht
getrokken, maar Vision Zero is in
2015 ook op de G7-bijeenkomst in

11

München aan de orde geweest. Dat
was de eerste keer dat arbeidsomstandigheden op het niveau van
wereldleiders werden besproken. De
Duitsers maken zich erg sterk voor
Vision Zero, vanuit een oogpunt van
preventie. Een andere belangrijke
kracht erachter is de International
Social Security Association, met
hetzelfde oogmerk. Wist je dat Britse
verzekeraars jaarlijks 6 miljard pond
kwijt zijn aan uitkeringen na arbeidsongevallen en beroepsziekten? De
helft van dat bedrag gaat trouwens
naar de letselschadeadvocaten, maar
dat terzijde. Vision Zero ligt ook ten
grondslag aan het Zero Accidents
Netwerk. De Finnen zijn al in 2003
met zo’n netwerk begonnen.”
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Alphens hijsongeval
Technische beschouwingen achteraf
Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (178 pagina’s) bevat niet
alleen alle procedurele en organisatorische zaken rond het project, maar het leest
ook als een zeer praktisch leerboek. Vooral de bijlagen geven veel informatie
over hijsplannen en kranen, berekeningsmethoden, over stabiliteit van vaartuigen,
zwaartepunten en dynamische effecten. Alle gebruikte begrippen en afkortingen
worden verklaard en basisprincipes uitgelegd.
Hijsen in samenstel (met
meerdere kranen) is complexe
materie vanwege de wederzijdse
beïnvloeding van de hijswerktuigen
en mogelijke kettingreacties. In
Alphen werd gehesen met een zéér
kleine en hier en daar zelfs negatieve
veiligheidsmarge, zowel waar het
de belasting van de kranen als de
stabiliteit van de pontons betrof.
Windkrachten en het niet in de
calculatie meegenomen doorbuigingseffect van de gieken maakten dat
reserves tekortschoten en dat het mis
móest gaan. In de rapportage achteraf worden ook kleine nalatigheden,
onvolkomenheden en overtredingen
genoemd, die in de meeste gevallen
afzonderlijk niet noodlottig hoefden
te zijn. Zo gebruikte men iets zwaardere hijsmiddelen dan in het hijsplan
beschreven, pontons moesten worden verhaald omdat het ponton (de
Attack) met daarop de schuinstelling
met de val (brugdek) aan weerzijden
5 meter korter bleek dan op tekening.
Het ballasten van de tanks van de
pontons, dat gebeurde terwijl de kranen het gewicht van de val langzaam

overnamen van de schuinstelling,
verliep trager dan gepland en zorgde
voor uitloop van de werkzaamheden. De OVV wijst ook op de extra
deklast van de pontons, waaronder
het ‘panamawiel’ van 42 ton en 36

De gebruikte kranen
waren bedoeld
voor gebruik
op een stabiele,
horizontale
ondergrond.

ton aan betonplaten, die de stabiliteit
in negatieve zin heeft beïnvloed. De
gebruikte kranen waren bedoeld
voor gebruik op een stabiele, horizontale ondergrond. Bij de 700-tons
Liebherr was een maximale scheefstand van 0,1 graad toegestaan, bij de
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400-tons Terex 0,3 graad. De kraanfabrikant ziet hijsen vanaf pontons
als uitzonderlijk, maar staat het wel
toe, zij het met vele beperkingen,
randvoorwaarden en marges. Daar
was geen rekening mee gehouden.
Voorts werd de opmerking gemaakt
dat verblijf (werk) van personen op
de betreffende deklastpontons niet
was toegestaan.

Herberekening technische
haalbaarheid en kwetsbaarheid
Behalve het rapport van de OVV
zelf, verdienen de technische
evaluaties van ORCA Offshore
en SEATECH een compliment
voor hun leesbaarheid en voor de
moeite die er is gedaan om aan
niet-deskundigen uit te leggen hoe
de stabiliteit van vaartuigen wordt
berekend, wat bijvoorbeeld de GM
(metacenterhoogte) is en welke
invloed vrije vloeistofoppervlakken
in ballasttanks en relatief buigzame
kranen hebben op de stabiliteit.
Tijdens de desastreuze hijs was de
stabiliteit van het samenstel op het
kleine ponton dermate gering, dat

DE VEILIGHEIDSKUNDIGE 01 2018

dwarsscheepse lastverplaatsingen
van enkele decimeters (zwenkbewegingen met de kranen) al tot grote
hellingshoeken zouden leiden, zelfs
in de meest conservatieve scenario’s.
Ook windvlagen zouden leiden tot
hellingshoeken die ver boven de toegestane scheefstand van de kranen
uitkwamen. ORCA offshore heeft
vele simulaties uitgevoerd voor op-

timistisch en pessimistisch geschatte
aanvangsstabiliteiten (GM-waarden),
voor kleine kraanacties en voor
verschillende windvlagen en geconcludeerd dat het waarschijnlijk is dat
een zwakke windvlaag, mogelijk in
combinatie met een kraanbeweging
het kantelen van het kleine (minst
stabiele) ponton in gang heeft gezet.
De last is gaan roteren en via de last

is de grote kraan door de hijsdraden
meegetrokken. Het gedrag in de
simulatieruns (via MOSES, een
veelgebruikt nautisch computerprogramma) correspondeert met de
werkelijke video-opnamen.*
* Het was voor DeVeiligheidskundige
niet mogelijk om bepaalde details te
verifiëren, waarvoor excuses.

Zij- en bovenaanzichten van de opstelling vlak voor het
incident, tijdens de ovename van het gewicht van het
brugdek van de schuinstelling naar de twee kranen.
De windrichting was west.
Afbeeldingen afkomstig uit het rapport van de OVV.
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Certificering en registratie van veiligheidskundigen
Wat zijn de opties?
Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de verschillende registers en certificaties
die beschikbaar zijn voor veiligheidskundigen.
Het complete artikel is verschenen in DeVeiligheidskundige 2018-4.
REGISTER GECERTIFICEERD HOGER VEILIGHEIDSKUNDIGEN
Certificerende
instellingen

Hobéon SKO
DNV GL

Omschrijving/doel

Kerndeskundigen, zoals hoger veiligheidskundigen, zijn wettelijk verplicht een certificaat van
vakbekwaamheid te tonen. Zo stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in
het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hobéon SKO en DNV GL geven deze certificaten van
vakbekwaamheid op verzoek van dit ministerie af. Als hoger veiligheidskundige toont u met dit
certificaat aan over voldoende deskundigheid en ervaring op uw vakgebied te beschikken. De
certificering legitimeert u om onder andere de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op de
arbeidsomstandigheden te toetsen, en het plan van aanpak te beoordelen, waartoe bedrijven
wettelijk zijn verplicht.

Eisen voor opname

• Vooropleiding (HBO werk- en denkniveau)
• Beroepsopleiding (diploma hogere veiligheidskunde van erkende opleiders)
• Werkervaring
• Compleet opgebouwd portfolio
• Bij- en nascholing (deze eis wordt alleen door Hobéon SKO gehanteerd)

Kosten eerste
inschrijving

Hobéon SKO: € 981
DNV GL: € 980

Kosten verlenging
inschrijving

Hobéon SKO: € 981
DNV GL: € 980

Geldigheid certificaat 5 jaar
REGISTER VEILIGHEIDSKUNDIGEN
Beheerder

NVVK

Omschrijving/doel

Op basis van het beroepsprofiel worden professionals geregistreerd, met als doel de
vakbekwaamheid van Veiligheidskundigen aantoonbaar en inzichtelijk te maken.
Wie de hulp inschakelt van een veiligheidskundige, moet kunnen rekenen op diens deskundig
heid en expertise. Daarom heeft de NVVK het Register voor Veiligheidskundigen in het leven
geroepen. Dit is een kwaliteitssysteem waarin veiligheidskundigen worden opgenomen die
aantoonbaar beschikken over de vastgestelde competenties en de vereiste vakbekwaamheid.
Het register waarborgt dat de opgenomen veiligheidskundigen gekwalificeerd zijn.

Eisen voor opname

• Lidmaatschap van de NVVK
• Afgeronde opleiding op HAVO, MBO4, HBO of Universitair niveau met diploma
• Vakopleiding in veiligheid (middelbaar, hoger en universitair niveau)
• Assessment op competentieniveau
• Ondertekening van de beroepscode (in te zien via de website van de NVVK)

Kosten eerste
inschrijving

€ 75

Extra kosten

• Assessment €175

Informatie

https://www.veiligheidskunde.nl/rvk/voorwaarden
https://www.reynaarde.nl/tests/nvvk-assessment

Kosten verlenging
inschrijving

€ 145

Duur Inschrijving

1 jaar
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REGISTER MIDDELBAAR VEILIGHEIDSKUNDIGEN
Beheerder

Hobéon SKO

Omschrijving/doel

Als middelbaar veiligheidskundige beschikt u over kennis van de basis risicofactoren binnen
organisaties. Certificering is niet verplicht, maar met een certificaat op zak staat u steviger in uw
schoenen als veiligheidskundige.

Eisen voor opname

• Vooropleiding (MBO werk- en denkniveau plus technische vakkennis)
• Beroepsopleiding (diploma middelbaar veiligheidskunde)
• Werkervaring als MVK

Eisen voor
verlenging

Bij- en nascholing (minimaal 9 punten in 3 jaar)

Kosten verlenging
inschrijving

€ 521

Kosten eerste
inschrijving

€ 632

Duur Inschrijving

3 jaar

SVK-DIPLOMAREGISTER
Beheerder

Stichting SVK

Omschrijving/doel

Het bieden van een laagdrempelig, maar kwalitatief hoogwaardig platform voor
Veiligheidskundigen.
Het bieden van een mogelijkheid tot registratie voor risico-professionals.

Eisen voor opname

• De kandidaat is in het bezit van een diploma van een door de Stichting erkende MVK(middelbare veiligheidskundige) opleiding,
• Of
De kandidaat is in het bezit van een diploma van een HVK-(hoger veiligheidskundige)opleiding
van Apply Opleidingen b.v., Copla Opleiding & Training b.v., Kader, bureau voor kwaliteitszorg
b.v. of de Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV),
of
De kandidaat is in het bezit van het diploma van de opleiding Master of Safety, Health &
Environment Management van Delft TopTech
• De kandidaat verbindt zich aan naleving van de beroepscode van de Stichting SVK (in te zien
via de website van de SVK).

Kosten eerste
inschrijving

€ 47,50

Duur Inschrijving

1 jaar

Kosten verlenging
inschrijving

€ 47,50

REGISTRATIE OPERATIONEEL VEILIGHEIDSKUNDIGE
Beheerder

Hobéon SKO

Omschrijving/doel

Een operationeel veiligheidskundige (OVK) helpt de veiligheid op de werkvloer verbeteren.
Als preventiemedewerker zit u dicht bij uw collega’s in de uitvoering, die met specifieke
veiligheidsvragen bij u aankloppen. U vervult de rol van coördinator of toezichthouder en biedt
alle mogelijke ondersteuning op de werkvloer. Een registratie als operationeel veiligheidskundige
geeft u meer autoriteit en aanzien.

Eisen voor opname

• Vooropleiding (VCA-VOL of VVI)
• Beroepsopleiding (examen OVK)

Eisen voor
herregistratie

• Het volgen van een bijscholingsdag + het aan het einde van de dag slagen voor een toets over
wat er die dag geleerd moet zijn (fysiek),
óf
het maken van twee praktijkopdrachten c.q. twee wetgevingsopdrachten + het maken van een
multiple choice examen (digitaal).

Kosten eerste
inschrijving

Inclusief bij de opleiding

Kosten verlenging
inschrijving

Duur Inschrijving

Digitale bij- en nascholing: € 295
Fysieke bij- en nascholing: € 395
2 jaar
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DOSSIER AGEING

Paar grote incidenten nodig om
iedereen wakker te schudden
Ook de offshore-industrie heeft met ageing te maken. Hoewel de Nederlandse
bedrijven in de sector problemen door veroudering over het algemeen tijdig
herkennen en voorkomen, is er zeker ruimte voor verbetering. Dat stelt
Jürgen Joosten, corporate QHSE-manager bij offshore dienstverlener Seafox.
“Ageing komt zeker niet alleen
bij oude installaties voor. Ook
bij nieuwe installaties kunnen
problemen, zoals corrosie, erosie
en metaalmoeheid, optreden.
Sommige materialen mogen niet
meer worden gebruikt, andere
systemen worden niet meer ondersteund. Hierdoor wordt soms het
verkeerde materiaal aangebracht.
Of er is niet goed nagedacht over
de reactie tussen twee verschillende

Jürgen Joosten,
corporate HHSE-manager
bij Seafox.

metalen.” Aan het woord is Jürgen
Joosten, corporate QHSE-manager bij
offshore dienstverlener Seafox. Het
bedrijf is ruim 25 jaar wereldwijd
actief met de verhuur en exploitatie
van werkeilanden, zogenaamde
jack-up rigs. De klanten zijn hoofdzakelijk grote maatschappijen in de
wind en olie- & gasindustrie. “Wij
stellen bijvoorbeeld verplaatsbare
hotels met gemiddeld 150 bedden
beschikbaar voor contractors die op
gasproductie installaties werken.
Helikopters landen er om mensen te
vervoeren. Materialen en apparatuur
om onderhoud uit te voeren, komen
via schepen aan.”

belangrijk om met de gevolgen van
ageing rekening te houden”, zegt
Joosten. Uit de resultaten van het
onderzoek bleek volgens hem dat er
ruimte voor verbetering was. Maar
in vergelijking met andere landen,
neem bijvoorbeeld Groot-Brittannië,
doen wij het nog helemaal niet zo
slecht. “Over het algemeen ziet een
productie-installatie aan de Engelse
kant er minder goed uit. Veel is
doorgeroest omdat ze aan de buitenkant minder onderhoud plegen.
In Nederland besteden wij hier
veel meer aandacht aan, mede door
preventief onderhoud.”

Potentiële brandbommen

Een goede strategie om problemen
door ageing te voorkomen, start
volgens Joosten met een HAZOPstudie. De HAZOP-methode (Hazard
and Operability Analysis) – ook
wel storingsanalyse genoemd – is
de standaardmethode voor het
identificeren en evalueren van
procesafwijkingen. Veel bedrijven in
de olie- en gasindustrie verlangen
dat een HAZOP wordt uitgevoerd in
het ontwerpstadium en bij belangrijke wijzigingen in de installatie.
Joosten adviseert ook om iedere vijf
jaar te kijken of er veranderingen in

Hoe gaat de offshore-industrie om
met ageing? Het Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM) heeft de afgelopen
jaren een onderzoek uitgevoerd naar
de ageing assets van de leden van de
Nederlandse Olie en Gas Exploratie
en Productie Associatie (NOGEPA)
omdat er duidelijke tekenen zichtbaar werden tijdens inspecties en het
aantal (bijna) incidenten op (gas-)
productie-installaties toenam. “We
praten hier over potentiële ‘brandbommen’ waar tientallen mensen
op leven en werken. Daarom is het
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Storingsanalyse uitvoeren

Ageing assets vertonen overeenkomsten met het spel Jenga.
Als je niet voldoende onderhoud uitvoert, stapelt instabiliteit zich op.

de installatie zijn aangebracht en wat
dat voor invloed heeft op de veiligheid. Daarnaast raadt hij aan om via
een zogeheten FMEA (Failure Mode
and Effects Analysis) de frequentie
van het onderhoud te bepalen en de
faalkansen op voorhand te berekenen
en daar de onderhoudsstrategie op
toe te passen.

Regelmatig inspecteren
Geld en wetgeving spelen eveneens
een belangrijke rol om problemen
door ageing te voorkomen. Kritische
onderdelen van een installatie moeten altijd goed worden onderhouden.
Dat schrijft de BZRO-wetgeving
voor. Bovendien worden deze kritische onderdelen regelmatig getest
en geïnspecteerd door certificerende
instellingen. Het is volgens Joosten
ook belangrijk om oog te hebben
voor ‘kleiner’ onderhoud. Hij geeft
een voorbeeld. “Neem bijvoorbeeld
een bovengrondse pijpleiding. Het
onderhoud hiervan is meestal goed
vastgelegd en uitgevoerd. Maar het

Leren door fouten
is aan het
verdwijnen.

is net zo belangrijk om de beugels
waarin de leiding hangt, regelmatig
te controleren en goed te onderhouden om bijvoorbeeld lekkages te
voorkomen.”
Joosten verwijst naar het spel Jenga,

waarbij spelers om de beurt een
houten blokje uit een toren halen
en die bovenop leggen. Gaandeweg
ontstaat zo een steeds hogere en
instabielere toren. “Zo kun je ook
naar ageing assets kijken. Als je uit
financiële overwegingen niet tijdig
schildert, verdwijnt er een blokje uit
de toren. En als je niet genoeg ander
onderhoud uitvoert, verdwijnt het
volgende blokje. Op een gegeven
moment mis je zoveel structuur dat
er incidenten plaatsvinden.”

Incidenten nodig
Maar wat is nu het kosten-baten
plaatje van het managen van ageing
assets versus sanering/nieuwbouw?
Hoe stel je dit vast? Dat is volgens
Joosten afhankelijk van de onderhoudsfilosofie. Zo kun je wachten tot
een bepaald onderdeel kapot gaat
en het vervolgens vervangen. Of
onderdelen goed onderhouden en
vervangen voor het kapot gaat. De
keuze tussen preventief en curatief
onderhoud hangt echter mede af van
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afspraken over de beschikbaarheid
en betrouwbaarheid van een installatie. Het maakt nogal een verschil
of een installatie 90 of 99 procent
van de tijd moet draaien.
Tot slot. Zijn wij in Nederland
voldoende bij de les om problemen
door ageing te voorkomen? Staat het
bij alle betrokken partijen voldoende op het netvlies? Joosten: “Het
klinkt vreemd uit de mond van een
veiligheidskundige. Maar eigenlijk
zouden er een paar grote incidenten
nodig zijn om iedereen wakker te
schudden en in beweging te brengen. Tegenwoordig construeren en
opereren we installaties en plants
uitsluitend via computerprogramma’s. Hier vinden geen zichtbare
fouten plaats. Vroeger werd er veel
meer geleerd omdat er fouten werden gemaakt. Doordat het minder
interessant is om offshore te werken
en door de vergrijzing zijn er steeds
minder mensen die over de benodigde kennis beschikken.”

22

NUMMER 1 MAART 2018

MAGAZINE
OVER VEILIG
WERKEN

GOOI ’T IN DE GROEP
Wat is ‘INTEGRALE’ veiligheid?
Een kraan als ANKERPUNT?
Xycarb DOOR HET VUUR
TEGENWERKEN is ook arbeid
ONDER INVLOED op
de werkvloer

Voor u ligt de tweede editie van het OVK Magazine, het
relatieblad van Gelling Veiligheid. Hierin heeft u ook artikelen
uit DeVeiligheidskundige kunnen lezen, ter kennismaking.

DeVeiligheidskundige is het kwartaalblad dat verder
borduurt op de informatie die via het online platform 
www.deveiligheidskundige.nl wordt gedeeld. Met
achtergronden, praktische toelichtingen technische
informatie en meningen uit en over de wereld waarin
veiligheidskundigen leven.

Vond u de artikelen in dit OVK Magazine
interessant?
Sluit dan een abonnement af voor 2019
MET 20% KORTING!

Publicatie VCA 2017/06
komt eraan

OOK

MET

ER
POST
HEIDS IJL
VEILIG
E ST
NIEUW

WINK

EN TERN
ELKA

NUMMER 2 JUNI 2018

OPM
puntje staat recht op de i!
:-) toppie

ik kan niet in deze pagina, dus maa
zo:

MAGAZINE
OVER VEILIG
WERKEN

IVK: geen OPLEIDERSGRIL
Grenzen aan GRENSWAARDEN
Veiligheid in het LABORATORIUM
AVG: de VK aan de ketting
CSB trotseert Trump
Het hijsongeval bij de JULIANABR
Alphen aan den Rijn nader beschou
Gooi ‘t in de groep

- Bedrijfsvoertuig als ARBEIDSMID
- Een kraan als ANKERPUNT - het
- Open forumonderwerpen

Het hijsongeval bij
de JULIANABRUG in
Alphen aan den Rijn
nader beschouwd
IVK: geen OPLEIDERSGRIL
GRENZEN aan grenswaarden
Veiligheid in
het LABORATORIUM
AVG: de VK aan de ketting
CSB trotseert Trump

NUMMER 3 SEPTEMBER 2018

MAGAZINE
OVER VEILIG
WERKEN

HOE?

HART
PAGI
NA
VEILIMET
GH
POST EIDS

Ga naar Publicatiewinkel.nl
Voeg De Veiligheidskundige 2019 toe aan
uw bestelling
Vul bij kortingscode Gelling-korting in
En stuur uw bestelling aan ons door

OPM

ER
EN UIT
WINK GEBREID
ELKAT
ERN

GOOI ’T IN DE GROEP
KWALIFICATIES van de VK’er:
sociaal, deskundig,
gespecialiseerd, ...
BEROEPSPROFIEL NVVK
De risico’s van FLEXWERK

U ontvang dan per post direct de eerste editie van 2019

SCHILDERSZIEKTE uitgestorven?

en daarna automatisch de rest van de jaargang voor
slechts € 27,20 (excl. btw)!

NUMMER 4 DECEMBER 2018

OPM

MAGAZINE
OVER VEILIG
WERKEN

Deze foto is nu 163% vergroot.
Het lukt wel, maar closer kan dus niet.
de titels onder Dossier Ageing kunnen
BINNENK
ORT
ONLINE

VK-GIDS

ik heb alternatieve foto’s gezoch
meer winterse en kwalitatief bet
zie dropbox
GEDAAN

Hardnekkig veel ongevallen
in GROENE SECTOR

www.deveiligheidskundige.nl

Gooi ‘t in de groep
PRIVÉKWESTIES
In bedrijf stellen
DOSSIER AGEING

Veroudering,
gebreken en aftakeling
“Grote incidenten
nodig om wakker
te schudden.”
NIET STOREN s.v.p.
De wereld
van de EMC

23

