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Opknapbeurt bruggen en tunnels: de komende  tien 
jaar: de grootste opgave ooit.

Investeringen vanaf 2020:  jaarlijks 350M Euro



Aandachtsgebied
Definitie ageing
Kijken naar Ageing een nieuw fenomeen?
Maar waarom dan?
Bloemkool? 
Uit onderzoek blijkt
Ageing is meer dan…………
De praktijk
Waar beginnen?
Het antwoord?

19-1-2018 3



19-1-2018 4



Het proces van verandering in de eigenschappen van een materiaal dat zich over een periode 
voordoet, hetzij spontaan, hetzij door doelbewuste actie, niet alleen apparatuur, maar ook 
mensen en procedures
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Ageing van (gevaarlijke) installaties is het afgelopen decennium in toenemende mate onder 
de aandacht gekomen, zowel door de overheid als door het bedrijfsleven.

Wereldwijd, en met name in de OESO-landen naderen veel van de in bedrijf zijnde 
chemische fabrieken (installaties) het einde van hun nominale ontwerplevensduur. Of ze zijn 
overschreden, terwijl de ontwerpduur normaal tussen 20 en 25 jaar ligt. 

Veel van deze fabrieken zijn gebouwd in de periode na de Tweede Wereldoorlog en in de
regel kunnen de operationele fabrieken nu zo’n 75 jaar oud zijn.

Dit roept vragen op over hoe ze het best kunnen worden beheerd en hoe je kunt anticiperen 
op het vervangen van ouder wordende  installaties. 
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Seveso III  richtlijn element iii: 
De controle op de exploitatie …………………………………..beheer en controle van de risico's die 
samenhangen met verouderende apparatuur die geïnstalleerd is in de inrichting en 
corrosie; ……………………………en de controle van de staat van de apparatuur
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NTA8620: Doelnorm
Het management zorgt voor de vaststelling en het accuraat en actueel houden van de 
grenzen voor een veilige bedrijfsvoering ter voorkoming van zware ongevallen en ter 
beperking van de gevolgen en zorgt ervoor dat alle afdelingen van de inrichting deze grenzen 
kennen en bewaken en in staat zijn om bij onvoorziene overschrijding van de grenzen terug 
te keren naar de veilige bedrijfsvoering. “Gedurende alle fases van de levenscyclus behoren 
de installaties in zo'n goede technische staat te verkeren dat zij op verantwoorde wijze 
gevaarlijke stoffen kunnen bevatten”.

D.5 Seveso III-element b) iii) controle op de exploitatie (operationele beheersing) 
(NTA 8620 8.1). De NTA vereist dat de organisatie:
— risico’s van (verouderende) apparatuur beheerst door toepassing van inspecties en follow-
up maatregelen
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Regeling risico’s zware ongevallen 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Besluit omgevingsrecht
Wet milieubeheer
Wet ruimtelijke ordening
Registratiebesluit externe veiligheid
Wet  en besluit veiligheidsregio’s
Besluit externe veiligheid inrichtingen
Besluit informatie inzake rampen en crises
Veiligheidbeheerssysteem met een 
VR/PBZO
NTA8620/ NEN / API, ATEx 153/114

Inspectie SZW (voor Brzo, ARIE, en 
Arbeidsomstandigheden)
Veiligheidsregio's (Brzo, Wet op de veiligheidsregio's)
Gemeenten (Brzo en Wet milieubeheer)
Provincies (Brzo en Wet milieubeheer)
Inspectie Leefomgeving en Transport (Wet 
milieubeheer, vervoer gevaarlijke stoffen)
Rijkswaterstaat (Waterwet en Brzo)
Waterschappen (Waterwet en Brzo)
Nederlandse Emissie Autoriteit (CO2 en NOx
emissiehandel)
Havenbedrijf

Algemene wet Bestuursrecht
Besluit risico’s zware ongevallen 1999
Wetboek van Sr/Sv 
Wet Economische Delicten
Wet Openbaarheid van Bestuur
Arbeidsomstandighedenwet



‘Loss of containment’ gebeurtenissen als gevolg van verouderende mechanismen zoals 
erosie, corrosie en vermoeidheid.

Tussen 1980 en 2006 waren er 96 grote incidenten.

Dit vertegenwoordigt 30% van alle gerapporteerde 'grote ongevallen' door verlies van ‘Loss 
of containment’ en 50% door de technische integriteit en controle en instrumentatie
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Waar beginnen?  



Het antwoord? 

19-1-2018



19-1-2018 18


