Onderhoudsmanagement en veilig werken
in de (chemische) procesindustrie
Veel ongevallen in de (chemische) procesindustrie gebeuren tijdens het onderhoud aan complexe
installaties. Onderhoud is echter noodzakelijk om de installaties veilig te laten functioneren. In dit
Veiligheidskundige en specialist
artikel wordt geschetst hoe het onderhoudsmanagement en het veilig werken tijdens onderhoud met
procesveiligheid Arbeidsinspectie een risk based managementsysteem vorm gegeven kan worden.
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falend systeem.2 Deze uitkomst lijkt ernstiger
dan de eerste.
Uit deze twee onderzoeken kan geen trend
worden afgeleid. Daarvoor verschillen ze te
veel. Wel kan worden gesteld dat heel veel ongevallen in de Nederlandse procesindustrie
momenteel onderhoudsgerelateerd zijn en dat
een groot deel systeemongevallen zijn. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn:
• veel installaties zitten in het laatste deel van
de ‘badkuipkromme’: niet versleten maar wel
meer onderhoud nodig;
• onderhoudsbudgetten dalen;
• overheidstoezicht verschuift;
• onderhoudssystemen zijn minder goed dan
gewenst.

Tijdens onderhoud in de (chemische) procesindustrie gebeurt er nog wel eens iets dat niet
was voorzien. Een ernstig ongeval bijvoorbeeld, zoals onlangs in de Amercentrale en bij
DSM. Een éénzijdig advies kan zijn: pleeg minder onderhoud, dan gebeuren er ook minder
ongevallen. De keerzijde van de medaille is
echter: dankzij onderhoud kan een installatie
veilig blijven werken. Het hoge veiligheidsniveau in de luchtvaart is daar een bekend voorbeeld van.
In de (chemische) procesindustrie zijn de installaties ingewikkeld en vereisen veel onderhoud. Het onderhoudswerk is er soms gevaarlijk. Onderhoudsmanagement (wat, hoe, wanneer) moet zorgen voor veilige installaties en
veilig werken bij de uitvoering moet ongevallen
voorkomen. Beide zijn belangrijk voor de veiligheid, maar ieder op een eigen wijze.
Beide hebben kenmerkende ongevallen: systeemongevallen en uitvoeringsongevallen. Samen zitten ze in een spanningsveld. Meer onderhoud kan voor veiliger installaties zorgen,
maar het aantal ongevallen tijdens de uitvoering kan dan wel toenemen.

Naar dat laatste is recent ook onderzoek gedaan:3
• ongeveer 10% van de onderzochte bedrijven
heeft een onderhoudssysteem dat voldoet
aan de eisen die de overheid zou moeten
stellen;
• ongeveer 30% van de onderzochte bedrijven
heeft een onderhoudssysteem dat gedeeltelijk voldoet aan de eisen die de overheid zou
moeten stellen.

Onderzoeksresultaten

BRZO

Zo’n 15 jaar geleden is er onderzoek gedaan
door de Technische Universiteit Delft naar ongevallen in de internationale procesindustrie.1
Ongeveer 40% van de onderzochte ongevallen
was onderhoudsgerelateerd. En daarvan waren
ongeveer 20% systeemongevallen. Dat wil zeggen ongevallen ten gevolge van tekortkomingen van het onderhoudsmanagementsysteem.
Deze uitkomst werd in de branche in Nederland als ernstig ervaren. Recent bleek uit onderzoek (naar aanleiding van kamervragen)
dat momenteel in Nederland een flinke meerderheid van de ongevallen (zo’n 70%) met onderhoud te maken heeft. Daarvan had een fors
deel (iets meer dan de helft) te maken met een

De chemische procesindustrie heeft als kenmerk de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.
Soms zijn deze stoffen zeer gevaarlijk en soms
zijn het ook heel grote hoeveelheden. Deze
stoffen zitten in een containment (omhulsel).
Dat containment bestaat o.a. uit leidingen,
tanks en pomphuizen. Bij een kenmerkend ongeval komen de gevaarlijke stoffen naar buiten:
een ‘loss of containment’ (LOC). Een LOC kan
bijvoorbeeld ontstaan door corrosie of verkeerd onderhoudswerk. Een LOC is vaak heel
ernstig en de gevolgen ervan kunnen daarnaast
ook zeer spectaculair zijn. In de wetgeving
wordt dan ook gesproken van een “zwaar ongeval”.

1 O. Moll, A.R. Hale, K. Smit, ‘De preventie van onderhoudsgerelateerde ongevallen’, in: Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap, 7 (1994) nr. 6.
2 W.M. van der Poel, Beknopte analyse van incidenten in de chemische industrie, Arbeidsinspectie, 2003.
3 Astrid de Bokx-Verlinde, Annabelle Dees, Wilma van Gils-van Brink, Onderhouds- en inspectiesystemen bij BRZO-bedrijven, Arbeidsinspectie; directie MHC, oktober 2003.
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De wetgeving met betrekking tot deze zware
ongevallen komt uit Brussel en is in Nederland
ingevoerd door middel van het Besluit risico
zware ongevallen (BRZO).

Toezicht en handhaving
Het toezicht met betrekking tot de veiligheid in
de procesindustrie is toebedeeld aan drie overheidsinstanties:
• het bevoegd gezag (provincies e.d.),
• de regionale brandweer en
• de Arbeidsinspectie.
Het doel is het voorkomen of ten minste het beheersen van zware ongevallen.
Het BRZO behoort tot het strafrecht. Gebaseerd
op het BRZO kan de Arbeidsinspectie formele
waarschuwingen uitdelen, proces verbaal opmaken, of zaken afdwingen door het stellen
van eisen.
In het BRZO is een artikel
Managementsysteem (installatiebeheer)
opgenomen dat de werkgebeleidsverklaring
ver verplicht alle maatregelen te treffen om een zwaar
verantwoordelijkheden
ongeval te voorkomen of
om dat te beheersen, een
regelsysteem
‘kapstokartikel’. Sommige
……..
van die maatregelen vond
…
men kennelijk zo belangrijk
dat ze verder zijn uitgeauditsysteem
werkt; bijvoorbeeld:
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• een beleidsverklaring;
• het vastleggen van de verantwoordelijkheden;
• het toepassen van audits op het systeem;
• een risicobenadering;
• een aantoonplicht.
In het BRZO is verder een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) uitgewerkt. Onderhoud valt hierin in hoofdzaak onder toezicht op de uitvoering (operational control).
Een onderhoudsmanagementsysteem moet uiteraard aan de wetgeving voldoen. Daarnaast
zou, in dit kader, het doel kunnen zijn:
• het behouden van de integriteit van het containment en een technisch veilige staat van
de installaties in relatie met het voorkomen
van een LOC;
• het veilig uitvoeren van onderhoudswerk.

Een managementsysteem
Hierna wordt een schets gegeven van een mogelijk (onderhouds)managementsysteem dat
zowel aan de wetgeving als aan beide doelen
kan voldoen. Maar er zijn meer wegen die naar
Rome leiden. Het schema (links) geeft aan hoe
een simpel (onderhouds)managementsysteem
eruit kan zien.
In de praktijk blijken de eerste twee blokken niet
eenvoudig vorm te geven.
Een beleidsverklaring kan vermelden dat on7

derhoud (mede) tot doel heeft om te voorkomen dat de gevaarlijke stoffen uit de installaties
ontsnappen en dat veilige werkmethodes een
uitgangspunt zijn. Verder kan een dergelijke
verklaring ingaan op wat er ten minste onder
het managementsysteem zou moeten vallen.
Op dit niveau kan dat zijn:
• alle delen van het containment met gevaarlijke stoffen en/of een gevaarlijke energieinhoud;
• alle installatiedelen die indirect een LOC helpen voorkomen, zoals een fakkelsysteem,
warmteafvoersystemen bij exotherme processen, blow-down vaten en beveiligingen;
• alle installaties en apparatuur die de gevolgen van een LOC moeten beperken.

Een regelsysteem
Een complete installatie wordt verdeeld in objecten. Een object is een installatieonderdeel,
zoals een leiding, een tank, een pomphuis of
een beveiliging. Alle objecten doorlopen het regelsysteem.
Na de inventarisatie doorloopt elk object de
volgende stappen van het systeem (zie schema
onder).
Dit regelsysteem vindt zijn oorsprong in de systeemanalyse en het leunt sterk op de Demmingcirkel. Alle onderdelen van deze kwaliteitscirkel (plan, do, check, act) zijn prominent aanwezig. Het hele systeem staat of valt met de volledigheid van de inventarisatie.

Verantwoordelijkheden kunnen worden vastgeDe risicobenadering is nadrukkelijk in het
legd als:
BRZO verplicht gesteld. Het gaat dan natuurlijk
• de verantwoordelijkheid voor de integriteit
om het veiligheidsrisico. Maar als je het toch
van het containment (omhulsel) met gevaarmoet doen, kan het zinvol zijn om ook andere
lijke stoffen en voor de technisch veilige staat
risico’s mee te nemen, bijvoorbeeld met betrekvan de installatie in relatie met het voorkoking tot de beschikbaarheid van de installatie,
men van een LOC of het beperken van de gemilieurisico’s en het risico met betrekking tot
volgen ervan;
het bedrijfsimago. In dat geval kan er sprake
• de verantwoordelijkheid voor de veilige uitzijn van volledig RBM: Risk Based Maintenanvoering van de werkzaamheden.
ce. Vooral in de terugkoppelfase kan RBM groDe verantwoordelijkheden zouden kunnen
te voordelen opleveren. Door middel van bijworden gelegd bij
de productieRegelsysteem (installatiebeheer)
manager, de onderInventarisatie, registratie
Wat hebben we?
houdsmanager of
Classificatie (risico-indeling)
Moeten we er wat aan gaan doen?
bij beiden. Maar altijd moet duidelijk
Keuze uitvoeringsconcept
Hoe en wanneer gaan we dat doen?
zijn wie waarvoor
Uitvoering
Veilig werk-vergunningen, taakrisicoanalyse
verantwoordelijk is.
Met een auditsysBeoordeling van resultaten
Vergelijken met een standaard
teem wordt het alBeslissen
Duidelijke en gemotiveerde beslissingen nemen
gemene auditsysteem bedoeld dat
Terugkoppeling
Bijvoorbeeld bijstelling van het concept of
ook van toepassing
herinvoer van het object (indien nodig)
moet zijn op onderRegistratie
Van resultaten en beslissingen in elke fase
houdsmanagement.

Foutje!
Enkele jaren geleden inspecteerde een collega de installaties van een zeer groot bedrijf. Op verzoek werd
een (brandblus)hydrant opengedraaid. Terwijl het gezelschap stond toe te kijken, brak het af van zijn ondergrondse leiding. Iedereen was nat.
Het hele blusnet bleek niet te zijn opgenomen in een
doeltreffend regelsysteem voor wat betreft onderhoud.
Men dacht dat de brandweer dat wel zou doen.

stelling van het regelsysteem (aanpassing termijnen), bijstelling van het primaire proces
(operating windows) of door middel van installatiewijzigingen kan de doelmatigheid worden
verbeterd.
In het BRZO is een aantoonplicht nadrukkelijk
uitgewerkt. In de praktijk houdt dit in dat per
object een toegankelijk dossier aanwezig moet
zijn waarin alle stappen zijn geregistreerd.

Drie managementsystemen
Het uitvoeringsconcept4 bevat zaken als: hoe,
wanneer, hoe vaak, waar etc. wordt onderhoud
gepleegd. De risicoclassificatie is uiteraard een
belangrijke factor bij deze keuze. Er moet een
keuze worden gedaan tussen twee mogelijkhe-
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den: breakdown of preventief onderhoud. In de
veiligheidswereld wordt nog wel eens vreemd
aangekeken tegen het breakdown concept.

Van teveel onderhoud wordt je
installatie niet beter, maar neemt
het aantal ongevallen tijdens het
uitvoeren wel toe
In de procesindustrie betekent preventief onderhoud meestal toestandsafhankelijk onderhoud (de risico’s zullen vaak hoog zijn). Voordat de uitvoering (onderhoud/reparaties)
wordt gedaan, wordt eerst gekeken of het wel
nodig is. Dat gebeurt door middel van inspecties (leidingen, tanks e.d.) en/of testen (instrumentele beveiligingen e.d.). In feite moet er
dus sprake zijn van drie managementsystemen:
• onderhoud;
• (equipment) inspectie;
• testen.
De drie managementsystemen samen kunnen
installatiebeheer genoemd worden.
In grote lijnen bestaan de drie managementsystemen uit dezelfde stappen, maar in de uitvoering kunnen ze aanzienlijk verschillen. De re-
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gelsystemen van inspectie en testen beïnvloeden het onderhoud. Naast een ingangsfilter
voor het uitvoeren van reparaties, speelt inspectie bijvoorbeeld ook een rol bij het beoordelen van de resultaten van die reparaties.

Uitvoering
De uitvoering van onderhoudswerk heeft veel
te maken met veilig werken. In de procesindustrie gaat het daarbij dus vaak om behoorlijke risico’s. Feitelijk is voor de uitvoering een apart
managementsysteem noodzakelijk. Een belangrijk onderdeel daarvan is het systeem van ‘veilig werk-vergunningen’. Onderhoudswerk mag
slechts worden uitgevoerd als daarvoor een
schriftelijke vergunning is uitgereikt. In zo’n vergunning zijn onder meer het veilig stellen van
het object en de omgeving geregeld. Toezicht
is ook een onderdeel van de vergunning. Een
dergelijke vergunning wordt afgegeven door
operations. Een (rigide) systeem van veilig
werk-vergunningen is wettelijk verplicht.
Een andere manier om de risico’s bij onderhoud te beheersen, is de taakrisicoanalyse
(TRA). Een TRA wordt gebruikt bij werkzaamheden met een hoog risico. Bijvoorbeeld zwaar
hijswerk, werk op grote hoogte of werken in de
nabijheid van hoogspanning. Samen met de
uitvoering wordt volgens een bepaalde systematiek bekeken welke de risico’s zijn en hoe
deze risico’s worden beheerst. Een TRA kan uiteraard ook al bij de conceptkeuze zinvol zijn.
Ook dit managementsysteem valt onder de aantoonplicht.

Tenslotte
Bij onderhoud zitten uitvoeringsongevallen en
systeemongevallen in een spanningsveld en het
uitgangspunt zal dus altijd doelmatigheid moeten zijn. Deze doelmatigheid kan worden bereikt door zowel bij een regelsysteem als bij de
uitvoering uit te gaan van (veiligheids)risico’s
en deze te wegen. Voor de procesindustrie is
deze benadering wettelijk verplicht. Ook andere zaken zijn verplicht, zoals het hebben van
een onderhoudsbeleid, het aantonen dat dit
beleid wordt uitgevoerd en voldoet aan de wettelijke eisen, en het hebben van een systeem
van veilig werk-vergunningen.
4 Met een uitvoeringsconcept wordt een procedure met betrekking
tot de uitvoering bedoeld. Zo’n procedure dient steeds te worden
herbeoordeeld en eventueel te worden bijgesteld naar aanleiding
van relevante ervaring en nieuwe inzichten.
Het woord ‘concept’ is in de onderhoudswereld wel bekend,
maar het wordt niet eenduidig gebruikt. Van Dale heeft het
over een ‘voorlopige formulering’. Die omschrijving is zo gek
nog niet. Dat voorlopige slaat dan op de eis van herbeoordeling en bijstelling naar aanleiding van opgedane ervaring.
Er zou dan sprake kunnen zijn van twee concepten: een
onderhoudsconcept en een uitvoeringsconcept. Het eerste
hoort thuis bij het beleid en de beleidsverklaring. Het tweede
is, op een lager aggregatieniveau, gericht op de uitvoering.
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