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Clusteronderzoek: 

Onderzoeksvraag & methode

• Welke parameters hebben een invloed op de veiligheid van 
chemische clusters en in welke mate zijn deze parameters aanwezig 
bij niet-geclusterde chemische bedrijven?

• Methodologie

– Literatuurstudie (wetenschappelijke & grijze literatuur)

– Interviews met 12 experten

– Bevraging 16 toezichthouders BRZO+

• Inspectie SZW, veiligheidsregio’s en BRZO-omgevingsdiensten

• Die geclusterde BRZO chemiebedrijven en losstaande BRZO 
chemiebedrijven onder hun toezicht hebben

– Veldwerk Chemelot

• Interviews met 9 personen

• Documentanalyse

– Veldwerk Delfzijl

• Medewerking goedgekeurd in projectgroep veiligheid Oosterhorn

• Te interviewen personen geïdentificeerd
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Veldwerk clusters

• Inventarisatie best-practices Ministerie IenW

• Indicatie van aanwezigheid/afwezigheid gezamenlijke maatregelen

• Geen uitspraak over kwaliteit van de maatregelen 

• Geen uitspraak over de mate waarin maatregelen bij alle bedrijven van de cluster zijn doorgedrongen

• Linkerkant versus rechterkant bow-tie
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Belang van definities

• Cluster

– Geografische nabijheid is bepalend 

– Samenwerking tussen bedrijven: niet tot intensief 

georganiseerd

• Bedrijf (<> Inrichting)

– Bedrijfsvoering is bepalend

– Zelfde bedrijfsvoering = één bedrijf

– Verschillende bedrijfsvoering ≠ één bedrijf
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Tussentijdse resultaten
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Ongevalsscenario’s

• Deelonderzoeksvraag 1

“Wat zijn de worst-credible ongevalsscenario’s voor een clusterbedrijf en wat 

zijn de worst-credible ongevalsscenario’s voor een niet-clusterbedrijf?”

• Combinatie 

– Worst-case ongevalsscenario’s

– Most-credible ongevalsscenario

• Scenario’s met 

– Een geloofwaardige waarschijnlijkheid (klasse C, D, E)

– Een minstens zeer ernstig gevolg (klasse D, E)
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Worst-credible gevaren en centrale gebeurtenissen 

bij losstaande en geclusterde bedrijven

• Pre-event ongevalsscenario’s 
zijn niet verschillend voor 
clusterbedrijven en 
losstaande bedrijven

• Wél verschillen in de 
beïnvloedende parameters!
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Documentanalyse – Incidentenonderzoek 

• Incidenten met bijhorende ongevalsfactoren
– zijn niet typisch voor een chemische cluster

– zijn typisch voor een chemisch bedrijf (dus zowel in clusters als in 
losstaande bedrijven

• M.a.w. de incidenten hebben niet plaatsgevonden omdat de 
bedrijven deel uitmaken van een cluster

• Opmerking: hier gaat het niet over keteneffecten, die wel meer 
richting typisch cluster gaan

• Opmerking: het gaat hier nog niet over het al dan niet kunnen 
voorkomen van incidenten door clustersamenwerking
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Security

(physical & cyber) 

• Zelfde ongevalsscenario’s (brand, 
explossie, emmissie)

• Verschil: gevolgen intentioneel
veroorzaakt

• Bijkomend securityaspect: mogelijkheid 
dat aanwezige beheersmaatregelen niet 
meer werken

• Gelijktijdig meerdere ongevalsscenario’s

Weinig (wetenschappelijke) kennis
BRZO+ toezichthouders zijn hier niet mee vertrouwd

Weinig integratie safety & security
Nood aan toegenomen focus voor security
Belang van interactie met overheid (> info)
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Mogelijke gevolgen
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Escalatie en domino – Definities 

• Domino-effect: een ongevalsscenario in één bedrijf 

veroorzaakt een ongevalsscenario in een ander bedrijf 

(een “extern” domino-effect zoals omschreven in de 

wetenschappelijke literatuur)

• Escalatie-effect: een ongevalsscenario in één bedrijf 

veroorzaakt een ongevalsscenario in hetzelfde bedrijf

(een “intern” domino-effect zoals omschreven in de 

wetenschappelijke literatuur)
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Escalatie en domino
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Escalatie en domino
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Voorbeelden van zware ongevallen 
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Domino- & escalatie-effecten

• Voornamelijk intern (dus escalatie-effecten)

• Met effecten off-site (buurbedrijven & 

omwonenden)

• Escalatie met effect op omwonenden

– Zowel binnen clusters (vb. Tianjin, 2015 > was geen 

domino)

– Als alleenstaande chemische bedrijven (vb. 

Flixborough, 1974)
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BRZO-wetgeving

• Focus op domino-effecten (extern)

• Wat met inrichtingen (wetgeving) die bestaan uit meerdere bedrijven 
(praktijk)?

• Geen domino-aanwijzing mogelijk

• Beperkte kennis van mogelijke scenario’s bij buurbedrijven

• Escalatie-aanwijzingen

• IVR > scenario’s binnen het bedrijf

• Onderlinge scenario’s & effecten beter in kaart brengen (wel op vlak van 
externe effecten)

• HAZOP > enkelvoudig falen 

• Idem voor losstaande bedrijven
– Mogelijke (domino/escalatie) effecten binnen cluster zijn gelijkaardig aan de 

mogelijke (escalatie) effecten binnen een groot losstaand chemisch bedrijf (met 
verschillende plants op één site)
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BRZO-wetgeving

• Is louter informatie uitwisseling afdoende? 

• Stimuleren cross-company cooperation? 

• Bestaande bedrijven & nieuwe bedrijven 

– Nieuw bedrijf moet rekening houden met het bestaande bedrijf

– Het bestaande bedrijf moet geen rekening houden met het nieuwe 

bedrijf
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Keteneffecten

• Meer clusterspecifiek

• Mogelijke aanleidingen voor het in gang zetten van een ketenscenario: 

uitval van systemen die gekenmerkt worden door afhankelijkheden 

tussen verschillende bedrijven (waarbij er geen back-up is voorzien van 

het betreffende systeem)

• Deze afhankelijkheden kunnen
– Het al dan niet optreden van een scenario beïnvloeden

– De ernst van een ongevalsscenario bepalen
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Keteneffecten

• Essentie ketenscenario: uitval van gezamenlijke systemen 

meerdere installaties van verschillende bedrijven worden 

stilgelegd & worden nadien weer opgestart

– Stilleggen en opstarten van installaties steeds hoger veiligheidsrisico

– Steeds grotere milieu impact

• Het is van belang dat hierbij adequate veiligheidsvoorzieningen 

worden genomen (welke maatregelen worden er bijvoorbeeld 

genomen bij uitval van gedeelde utilities?)
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Transport HAZMAT

• De belangrijkste onderscheidende factoren zijn:

– Het aantal transportbewegingen

• Cluster: daling mogelijk door koppeling processen (minder 
transportbewegingen = minder risico) & uitbreiding cluster

• Transportassen rond cluster: hoger veiligheidsvraagstuk

– Hoeveelheid (tussen)opslag

• Cluster: daling mogelijk door koppeling processen 

• Cluster: mogelijke keteneffecten indien onvoldoende tussenopslag

– Verschillende transportmodaliteiten

• Cluster: schaalgrootte om sneller op minder risicovolle transportmodaliteiten 
over te gaan ~ pijpleiding

– Concentratie van gevaarlijke stoffen per transportbeweging

• Cluster: transport kan gebundeld worden > minder frequent transport, maar 
wel met hogere concentratie gevaarlijke stoffen

– Concentratie van gevaarlijke stoffen in een bepaald gebied

• Concentratie is hoger in cluster = hoger risico (kan ook voordeel zijn > anders 
verspreid over het hele land)

• Cluster: deskundigheid & kennis in bepaald gebied verhogen (grotere kritische 
massa, meer bekendheid met veiligheidsvoorwaarden,…)

– Clusterspecifiek: overdracht van verantwoordelijkheden (trein, pijpleiding,…)
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Beïnvloedende parameters cluster

• Gezamenlijke initiatieven vaak aan de rechterkant van de 
bow-tie

– Gezamenlijke brandweer / hulpdiensten

– Gezamenlijke oefeningen crisisbeheersing 

– Onderlinge alarmering

– Aanpassingen infrastructuur (~ housing rules)

– …

• Gezamenlijke initiatieven aan de linkerkant van de bow-tie 
blijven (te) beperkt

– Kennis over elkaars processen, risico’s, scenario’s

– Gezamenlijke risicoanalyses / dreigingsanalyses (gemengde teams)

– Nemen van gezamenlijke beheersmaatregelen
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Beïnvloedende parameters
• Kennisuitwisseling

– Leren uit ongevallen

• Binnen een cluster 

• Binnen enkele bedrijven!

– Belang van confidentieel delen van informatie (cfr. ambitiedocument SDN) 

– Cluster

• Geografische nabijheid maakt kennisuitwisseling makkelijker

– Niet-cluster

• Geografische spreiding maakt kennisuitwisseling moeilijker  net 
daarom is hier meer ondersteuning nodig!

– Cluster

• Kennis, deskundigheid, (schaarse) expertise  kan gedeeld worden 
hogere kwaliteit en professionalisering (en kostenbesparing)

• Aantrekken van gekwalificeerde mensen is vaak makkelijker

• Elkaar op hoger niveau brengen 

• Minder goede bedrijven kunnen mee profiteren van niveau betere 
bedrijven

– Opletten voor ‘tunnelvisie’ > creëren eigen norm, maar is die wel de 
veiligste? Andere inzichten (outside view) kunnen nuttig zijn
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Beïnvloedende parameters cluster

• Cluster: veiligheidswinst indien met niet opereert als losstaande 
bedrijven, er is nood aan een samenwerkingsnetwerk 

• Samenwerking binnen clusters

– Vraagt intensief overleg  vertraging in gezamenlijke besluitvorming
(verschillende belangen)

– Verliezen deel autonomie kan kracht zijn op vlak van veiligheid

– Veranderingsprocessen kunnen moeilijker zijn

– Mogelijke onduidelijkheden op het vlak van verantwoordelijkheden (gedeelde 
verantwoordelijkheden, afschuiven verantwoordelijkheden,…)

– Samenwerking verzoenen met management afzonderlijke bedrijven (en 
eventueel moederbedrijven)

– Delen van kosten voor gezamenlijke initiatieven  niet evident als bepaalde 
bedrijven minder of meer baat hebben bij het genomen initiatief

– ‘Sterkte keten wordt bepaald door de zwakste schakel’

• Objectief: delen van risico’s

• Subjectief: perceptie bevolking > invloed performance één bedrijf op alle 
bedrijven uit cluster

• Heel wat hindernissen

• Uitwisseling tussen clusters
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Samenwerking binnen clusters

Belang van bewustwording voordelen samenwerking!
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Dank voor uw aandacht! 

Vragen?

G.l.l.m.e.reniers@tudelft.nl
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