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Relatie tot andere onderzoeken
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Aanleiding onderzoek

• Ongeval van 3 juni 2014 aangemerkt als zwaar ongeval

• Onderzoekplicht voor Onderzoekraad

• Voorval vond plaats bij Shell 

• Eerdere voorvallen bij achterblijvers in de sector• Eerdere voorvallen bij achterblijvers in de sector





Onderzoeksproces

Besluit tot Gegevens Data Concept Besluit tot 
onderzoek

Gegevens 
verzamelen

Focus Data 
vergaren Analyse

Concept 
rapport Inzage Publicatie



Onderzoeksvragen

• Hoe kon de MSPO2-fabriek bij Shell Moerdijk tijdens 
een geplande onderhoudsstop exploderen en in brand 
vliegen?

• In hoeverre konden brandbestrijding, crisisbeheersing • In hoeverre konden brandbestrijding, crisisbeheersing 
en crisiscommunicatie bijdragen aan het beheersen en 
voorkomen van uitbreiding van het voorval?



Deelonderzoeken

• Toedracht

• Vergunningsverlening, toezicht en handhaving

• Brandbestrijding, crisisbeheersing en crisiscommunicatie



Betrokken partijen



Beoordelingskader

• Verplichte wet- en regelgeving, richtlijnen en 
uitgangspunten

• Zijn zaken gelopen zoals ze hadden moeten lopen?

• Resulteerde de aanpak in het juiste of gewenste effect?

• Referentiekader onderzoeksraad

• Organisaties primair zelf verantwoordelijk 

• Interne en externe toezicht is verantwoordelijk eigen rol

• Inspecties nemen deze verantwoordelijkheden niet over



Toedracht



Directe toedracht

• Reeks van gebeurtenissen

• Ethylbenzeen reageerde onverwachte met actieve zuurstof in de 
katalysator

• Deze reactie bleef onopgemerkt en ontwikkelde zich tot een 
ongecontroleerde reactie (runaway)ongecontroleerde reactie (runaway)

• Door toenemende temperatuur en druk  explodeerde de reactor 



Achterliggende oorzaken (1/3)

• Ethylbenzeen beschouwd als ‘inerte stof’ 

• 1977; in test geen reactie tussen ethylbenzeen en katalysator

• In de loop der jaren drie andere katalysatoren toegepast

• R eactiviteit van ethylbenzeen met deze katalysatoren werd
niet getestniet getest

• In nieuwe risicoanalyses bleef de reactie tussen beide buiten
beeld



Achterliggende oorzaken (2/3)

• Niet in alle gevallen werden wijzigingen en 
vernieuwingen systematisch onderzocht

• Risico van hotspot en runaway wel onderkend voor de reductie-
en productiefase, niet voor de opwarmfase

• Opwarmfase werd niet als risicovol beoordeeld• Opwarmfase werd niet als risicovol beoordeeld

• Wijzigingen werkprocedures niet op risico’s beoordeeld volgens 
de eigen management-of-change procedure



Achterliggende oorzaken (3/3)

• Onvoldoende geleerd van eerdere incidenten

• 1999 exotherme reactie in MSPO2 door te snel inzetten 
waterstofgas, tempratuur boven ontwerp

– Ontwerp was niet uitgelegd op een runaway

– Incident leidde echter niet tot herziening ontwerp– Incident leidde echter niet tot herziening ontwerp

• 2010 runaway tijdens opwarmen vergelijkbare fabriek in Nanhai

– Operators vermoeden dat de temperatuursverhoging werd 
veroorzaakt door ethylbenzeen

– Onderzoek wijst op inlekken waterstofgas

– Andere oorzaken niet verder beoordeeld



Toezicht en crisisbeheersing



Conclusie – toezicht

• Toezicht

• Interne toezicht geen zicht op de tekortkomingen rond
veiligheidsstudies

• Externe toezichthouders volgens de vereisten toezicht
gehoudengehouden

• Scherper extern toezicht had het voorval niet kunnen
voorkomen

• Crisisbeheersing

• brand doeltreffend bestreden

• GRIP-opschaling was passend



Aanbevelingen





Reactie Shell aanbevelingen
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