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en losstaande (petro)chemische bedrijven staat in deze 
bijeenkomst centraal. Dit onderwerp is nu belangrijk en zal 
in de toekomst belangrijker worden. Majeure ongevallen bij 
deze bedrijven kunnen desastreuze gevolgen hebben. De 
vraag is of de incidenten en ongevallen te voorspellen zijn. 
Een majeur ongeval kan immers het startpunt zijn van zoge-

treedt op als een primaire ongewenste gebeurtenis zich 

-

bedrijven. Historisch zijn er verschillende voorbeelden van 

-

deel van de fabriek op. Een ander bekend voorbeeld gebeurt 

1988).

Duurzame Veiligheid 2030 is een programma voor een 
veilige (petro)chemische sector in Nederland, met aandacht 

-

-

naar de veiligheid van bestaande (petro)chemische clusters 
in ons land (van Nunen et al., 2019a). Deze CGC-NVVK bij-
eenkomst bespreekt de stand van zaken in het onderzoek 

De eerste spreker is Peter Schmitz, HSE-manager bij OCI 
-

en organisatorische indicatoren voor momentane en po-

tot 220 bar, de procestemperatuur ligt tussen de -180 en 

incidenten in 2015 start met een groot onderzoek naar ma-

geresulteerd in een aantal scenario’s met een zekere mate 
van waarschijnlijkheid en in een ordening van de gevaarlijk-

en mechanische faalmechanismen, zoals corrosie onder 

meest waarschijnlijk (Schmitz et al., 2019). Om de ongevals-
processen inzichtelijk te maken is de visuele weergave van de 

de geïnstalleerde barrières weergegeven, die inzicht geven 
in de waarschijnlijkheid van het scenario (Schmitz et al., 

als het faalmechanisme en daarmee één of meerdere scena-

-
indicatoren (Swuste et al., 2015) voor de kwaliteit van de 

-

1 

bestuur CGC



tages van OCI en andere buitenlandse ammoniakbedrijven 
via de literatuur zijn gebruikt om majeure ongevalsprocessen 

neren van het veiligheidsbeheerssysteem als geheel. Kring 2 
gaat uit van het barrière systeem, het geheel van aanwezige 
barrières dat moet voorkomen dat een scenario zich ontwik-
kelt. Daarvoor moet de kwaliteit van de barrière, uitgedrukt 

en het moet duidelijk zijn of een barrière is aangesproken. 

(Schmitz et al., 2020a). Kring 1 start vanuit organisatorische 
factoren, ook wel management delivery systems genoemd. 
Dit is eveneens uitgewerkt met een aantal voorbeelden 

de drie à vierjaarlijkse audits of peer reviews gehaald. Bij 

gaan meten. Met vastgestelde drempelwaarden kunnen 
(management)indicatoren worden ontwikkeld. Het bepalen 

van drempelwaarden is echter niet gemakkelijk omdat de in-
vloed op de ongevalsprocessen moeilijk vast te stellen is. Er is 

dat majeure ongevallen voorspelbaar zijn mits er voldoende 

management factoren die daar invloed op hebben.

Paul Swuste,

ongevalsprocessen. 

gevalsprocessen en hoe deze te voorspellen zijn. Als eerste 

gegeven. Deze hebben als overeenkomst dat een domi-

et al.



enkele bekende en minder bekende voorbeelden wordt de 

primaire en opvolgende ongevalsprocessen noodzakelijk, 

te voorkomen. Majeure ongevallen in Nederland tussen 
1990 en 2010 maken duidelijk dat deze ongevallen nog 
jaarlijks en soms frequenter voorkomen. Onze kennis over 
deze primaire ongevalsprocessen lijkt nog beperkt te zijn. 

zijn rapportages en analyses van majeure ongevallen gestart 
vanuit overheidsinstellingen en aan overheden gelieerde 

risicoanalyse spelen de, in Nederland gepubliceerde, 

wetenschappelijk onderzoek. Dit is zichtbaar in het aantal 

benadering in diverse rapporten en wetenschappelijke 

waarschijnlijkheden en faalmechanismes van het zeer 

houvast. Dat is de dominante gedachte van veel technisch 

overheden. Maar deze getallen zijn constructen, omgeven 

factoren daarentegen zijn reëel. Het gaat om temperatuur, 

maatregelen te nemen, is kennis vereist van de centrale 

van barrières. Maar vooral is kennis en een beter begrip 

stappen in het voorspellen van deze ongevalsprocessen.

Na de pauze laat Karolien van Nunen, werkzaam als uni-

(petro)chemische clusters in Nederland. 

Het onderzoek, een samenwerking tussen Universiteit 

parameters die de veiligheid van (petro)chemische clusters 
en losstaande (petro)chemische bedrijven beïnvloeden. 
Nederland kent zes (petro)chemische clusters: Amsterdam, 

als sub-clusters Pernis, Botlek, Europoort, Maasvlakte, 

derzoek beperkt zich tot de zogenaamde worst-credible 
scenario’s en centrale gebeurtenissen. Dit zijn scenario’s en 



die hieraan voorafgaan, zijn de aanwezigheid van ontvlam-

verschillen tussen (petro)chemische clusters en losstaande 
bedrijven. Of de scenario’s en centrale gebeurtenissen 

-
teiten die daarmee gepaard gaan. 

Het verschil tussen losstaande en geclusterde bedrijven ligt 
in de gevolgen van de worst-credible scenario’s en centrale 

ongevalsproces lijden tot letsel of schade binnen het eigen 
bedrijf, letsel of schade buiten het bedrijf, bijvoorbeeld naar 

een ongevalsscenario in het bedrijf veroorzaakt een ander 
ongevalsscenario binnen hetzelfde bedrijf.

maar hier komt bovenop dat er ook letsel of schade kan 
optreden bij de buurbedrijven. En ook bestaat de moge-

bedrijf veroorzaakt een ander ongevalsscenario in een 

als bedrijven binnen een cluster onderling zijn verbonden. 

tussen bedrijven geïntegreerd zijn, zoals bijvoorbeeld het 
ammoniakkringleidingnet bij Chemelot.

-

met een domino-aanwijzing als voor bedrijven zonder een 
domino-aanwijzing. Ook is er meer aandacht nodig voor 

enkel vanuit de cluster zelf komen. De vraag kan ook gesteld 
-

ningverleners genoeg zicht hebben op deze risicorelevante 
bedrijven. Samenwerking binnen clusters moet veel meer 

-
zamenlijk noodplan, alarmering, brandweer, etc. Ook moet 
een clusterbeleid verder gaan dan ruimtelijke ordening en 

andere in het toezicht en handhaving vanuit de overheid. 
Binnen de clusters is er de noodzaak van samenwerking en 
kennisdeling. Vinden de bedrijven in een cluster elkaar om 
samen veiligheid op een hoger niveau te brengen?

Genserik Reniers, als 
hoogleraar verbonden aan zowel de Universiteit Antwerpen 

-

-

rapportages (zie voor een overzicht Swuste et al., 2018). In 

-

-
pelijke literatuur. Het onderwerp komt wel aan de orde bij 

Engineers een korte analyse van dit majeure ongeval en 

zwijgt hierover (Parker, 1975). De mogelijkheid van domi-

overheid en leiden in 1978 tot het Britse onderzoek naar 
gevaren en risico’s van het petrochemisch industriepark op 
Canvey Island, aan de monding van de Theems. Tien jaar later 
start een vergelijkbaar onderzoek in Italië bij het chemische 
cluster bij Ravenna, het ARIPAR-project. De Seveso I richtlijn 

risico is inmiddels geïntroduceerd in de procesveiligheid, 

om de centrale gebeurtenis van het primaire ongevalsproces 
en de gevolgen te omschrijven, inclusief de escalerende 
factoren. Het eerste programma wordt ontwikkeld om de 

primaire ongevalsprocessen, te berekenen. 

-

vervolg dominoscenario’s, escalerende factoren, barrières 
-

kenen en hoe de veiligheid in industriële chemische parken 

en categorieën van schade aan procesapparatuur in te 

-



vertrouwelijk gezien. In de literatuur is een voorstel gedaan 

sluitvorming in een clusterraad kan ingewikkeld zijn, zeker 
als risicobeheersing over meerdere bedrijven geen duidelijk 

samenwerking en besluitvorming. 

Daarna volgt de derde periode rond de Seveso III vanaf 
2012. Deze richtlijn stelt dat eigenaren van chemische lo-

van deze escalerende scenario’s. In alle Seveso richtlijnen 

de periode laat een sterke toename zien van wetenschap-

ook in Centraal en Zuidoost Azië veel over het onderwerp 

Tussen deze universiteiten bestaan duidelijke verbanden 
middels de uitwisseling van onderzoekers, studenten en 

tussen België-Nederland, Italië-Canada en India-Iran en in 
mindere mate tussen Italië-Nederland en Italië-België. Het 

Baysiaanse netwerken, maar er blijven grote onzekerheden 
in de kansberekeningen. Mede onder druk van Seveso 

III is er aandacht voor risicomanagement en barrières. In 
deze periode verschijnen, of gaan verschijnen, een aantal 
handboeken met de state of the art van het onderzoek en 
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