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Welkom bij deze presentatie van de  Welkom bij deze presentatie van de  

Arbeidsinspectie en TNOArbeidsinspectie en TNO

Het ongeval in de Het ongeval in de AmercentraleAmercentrale op 28op 28--0909--20032003
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Afwikkeling Afwikkeling ongevalongeval

Ongeval 

Amercentrale

Strafrechtelijke afwikkeling

Bestuurlijke afwikkeling

Onderzoek
- AI

- Politie

- TNO

- NFI

Repressie (Straffen)

Preventie (herhaling voorkomen)

Bekendmaken 
- bestuurlijke rapportage aan TK  
- branches informeren
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AmercentraleAmercentrale
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AmercentraleAmercentrale
Eenheid 9 met houtvergasserEenheid 9 met houtvergasser

4
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AMERCENTRALEAMERCENTRALE

EENHEID AMER 9EENHEID AMER 9

–– 600MW600MW

–– In gebruik genomen 1993In gebruik genomen 1993

–– Poederkool gestookte ketelPoederkool gestookte ketel

–– Bouwkosten 1,2 miljard guldenBouwkosten 1,2 miljard gulden



6

AmercentraleAmercentrale
PrincipeschemaPrincipeschema

Brandstof
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KetelKetel

DoorsnedeDoorsnede

83 m

18 m

6 m
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REVISIE AMER 9REVISIE AMER 9

WERKZAAMHEDEN AAN KETEL:WERKZAAMHEDEN AAN KETEL:

��InspecterenInspecteren

��Schoonmaken wanden (stralen) Schoonmaken wanden (stralen) 

��Oplassen beschadigde ketelOplassen beschadigde ketel-- pijpenpijpen

��Werken vanaf steiger opgesteld in ketel Werken vanaf steiger opgesteld in ketel 
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Binnenzijde ketelBinnenzijde ketel

9
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Betrokken bedrijvenBetrokken bedrijven

Essent
opdrachtgever

CMI
hoofdaannemer

Stork
verlichting

Hertel
stralen

Welding Services Inc
lassen

Albuko
steigerbouw

Kema
stralingscontrole

Amanos
stralers

Ster
stralers

Hofkens
schoomaakwerkzaamheden
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Bouwtekening steigerBouwtekening steiger
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Enige foto’s van de steiger in de  Enige foto’s van de steiger in de  

ketel, korte tijd na oplevering …..ketel, korte tijd na oplevering …..
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….doorbuiging steigeronderdelen…….doorbuiging steigeronderdelen…
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SlachtoffersSlachtoffers

Tijdens ongeval 8 stralers in ketel aan het Tijdens ongeval 8 stralers in ketel aan het 

werk:werk:

–– 3 overlevenden 3 overlevenden 

–– 5 doden5 doden
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Ingestorte steiger ……Ingestorte steiger ……
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Organisatie onderzoekOrganisatie onderzoek

•• Rampenstatus (tot 3/10/2003) Rampenstatus (tot 3/10/2003) 
door Burgemeester Geertruidenbergdoor Burgemeester Geertruidenberg

•• Daarna opsporingsonderzoek Daarna opsporingsonderzoek 
onder leiding OM Bredaonder leiding OM Breda

•• TGO ingesteldTGO ingesteld

(team grootschalige opsporing (team grootschalige opsporing –– AI & politie)AI & politie)
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•• OM BredaOM Breda

•• AI AI 

•• Politie Midden & West Brabant Politie Midden & West Brabant 

•• NFINFI

–– Beeldvastlegging/Beeldvastlegging/--onderzoek onderzoek 

–– Materiaal onderzoek Materiaal onderzoek 

•• TNOTNO
–– Opzet onderzoek; onderzoeksvragenOpzet onderzoek; onderzoeksvragen

–– Uitvoering van het onderzoekUitvoering van het onderzoek

–– Resultaten van het onderzoekResultaten van het onderzoek

BetrokkenenBetrokkenen
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OpsporingsonderzoekOpsporingsonderzoek

convenant OM/Politie/AIconvenant OM/Politie/AI
•• DOELSTELLING: WAARHEIDSVINDINGDOELSTELLING: WAARHEIDSVINDING

•• ONDERWERPEN:ONDERWERPEN:

–– SteigerSteiger

•• Ontwerp Ontwerp 

•• BouwBouw

•• GebruikGebruik

•• MateriaalMateriaal

–– GritGrit

–– ContractenContracten

–– VerantwoordelijkhedenVerantwoordelijkheden
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Projectorganisatie Ongeval Amercentrale

Arbeidsinspectie
AI Directie Bouw
Projectleiding

Straatsma

Opsporing V&G van ontruiming

Ongevals-
onderzoeksteam

Dagelijkse leiding
v. Veen     Vogelaar
(politie)             ( AI)

AI Onderzoeks-/
Ontruimingsteam 

Projectleider 
Van Welie

AI toezichtteam 
ontruiming

Teamleider
Westerlaken

AI Inspecteurs 
Bouw

kantoor Utrecht
AI-WAV

AI-Arbo

AI-Inspecteurs/

Toezichthouders

AI-ATW

Politie

Kusters

Politie

OM- Breda:
Zandee, V.d. Burg

Donker

Landsadvocaat:

IOOV

AI-staf:

AI Systeem-

bewakers 

Verzekeringsmij’en

TNO

NFI

UFTO

Systeembeheer

FBGCI

(+ Syntegra)
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Onderzoeken in opdracht AIOnderzoeken in opdracht AI
onderzoeksonderwerpen m.b.t. de steigeronderzoeksonderwerpen m.b.t. de steiger

TNOTNO

•• Ontwerp  :  Ontwerp  :  was het ontwerp correct?was het ontwerp correct?

•• Uitvoering :  is de steiger gebouwd volgens ontwerp, Uitvoering :  is de steiger gebouwd volgens ontwerp, 
beoordeling gebouwde steiger?beoordeling gebouwde steiger?

•• Gebruik :  Gebruik :  gebruik steiger volgens uitgangspunten?gebruik steiger volgens uitgangspunten?

•• Materiaal:Materiaal: voldeed het gebruikte materiaal aan de voldeed het gebruikte materiaal aan de 
specificaties (drie fabricaten)? specificaties (drie fabricaten)? 

NEDERLANDS FORENSISCH INSTITUUTNEDERLANDS FORENSISCH INSTITUUT

•• Staal :  Staal :  Onderzoek materiaaleigenschappenOnderzoek materiaaleigenschappen
•• TreksterkteTreksterkte

•• BreukvlakonderzoekBreukvlakonderzoek

•• Schuiven/slippen van koppelingenSchuiven/slippen van koppelingen

•• Foto’s:Foto’s: beeldanalyses van doorgebogen pijpenbeeldanalyses van doorgebogen pijpen
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Presentatie Presentatie 

TNOTNO
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ResultatenResultaten van van onderzoekonderzoek::

deeldeel 11

1. 1. OntbrekendeOntbrekende schorenschoren op 21mop 21m-- en 23 en 23 mm--vloervloer

2. 2. OntbrekendeOntbrekende schorenschoren in in allealle buitenvlakkenbuitenvlakken

3. 3. OntbrekendeOntbrekende schorenschoren in Nin N--ZZ--richtingrichting

4. 4. OntbrekendeOntbrekende verankeringenverankeringen

5. Extra 5. Extra koppelingkoppeling aanaan verkeerdeverkeerde kantkant

6. 6. OntbrekendeOntbrekende liggersliggers bijbij aansluitingaansluiting schorenschoren
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ResultatenResultaten van van onderzoekonderzoek::

deeldeel 22

7.   7.   AfwijkingenAfwijkingen van van ontwerptekeningontwerptekening

8.   8.   DoorgebogenDoorgebogen spindelsspindels

9.   9.   DubbeleDubbele schorenschoren langslangs trogwandtrogwand uitgebogenuitgebogen

10. 10. ScheveScheve steigersteiger met met stempelsstempels teruggedruktteruggedrukt

11. 11. SchuivenSchuiven van van koppelingenkoppelingen gevoeldgevoeld --trillingentrillingen

12. 12. SteigerSteiger instabielinstabiel tijdenstijdens betredenbetreden -- wankelenwankelen
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Stand van zaken juli 2004Stand van zaken juli 2004

•• Aanvraag GVO met samenvattend PVAanvraag GVO met samenvattend PV

•• Verdachten: Verdachten: 
-- PERSONENPERSONEN

•• constructeurconstructeur

•• veiligheidskundigeveiligheidskundige

•• toezichthouderstoezichthouders

•• voorlieden bouwersvoorlieden bouwers

•• projectleidersprojectleiders

-- BEDRIJVENBEDRIJVEN

•• HertelHertel

•• AlbukoAlbuko

•• RechterRechter--commissaris: aanvullende verhoren, onderzoekcommissaris: aanvullende verhoren, onderzoek

•• Planning rechtszitting voorjaar 2005Planning rechtszitting voorjaar 2005
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Stand van zaken oktober 2005Stand van zaken oktober 2005

•• PV dood door schuld van 15 ordnersPV dood door schuld van 15 ordners

((gescannedgescanned en op DVD gebrand)en op DVD gebrand)

•• 26 verhoren bij RC, nog zeker 7 te gaan26 verhoren bij RC, nog zeker 7 te gaan

•• Apart PV artikel 32 Arbowet door AIApart PV artikel 32 Arbowet door AI

•• 3 verdachte BV’s en 1 natuurlijk persoon3 verdachte BV’s en 1 natuurlijk persoon

•• 26 oktober 2005 regiezitting Rechtbank Breda26 oktober 2005 regiezitting Rechtbank Breda

•• Inhoudelijke behandeling voorjaar 2006Inhoudelijke behandeling voorjaar 2006
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Vanaf december 2005Vanaf december 2005

•• RCRC--verhorenverhoren uitgebreid tot 18 januari 2006, uitgebreid tot 18 januari 2006, 

zeker 35 verhoren, 6 zeker 35 verhoren, 6 AIAI--ersers

•• Dan nieuwe regiezittingDan nieuwe regiezitting

•• Vanaf 10 februari 2006 17 zittingsdagen door de Vanaf 10 februari 2006 17 zittingsdagen door de 

Rechtbank Breda, meervoudige kamerRechtbank Breda, meervoudige kamer

•• Vonnis op 24 mei 2006Vonnis op 24 mei 2006
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Vonnissen Rechtbank mei 2006Vonnissen Rechtbank mei 2006

•• De ontwerper: 307 & 308 De ontwerper: 307 & 308 WvSrWvSr

1 jaar celstraf onvoorwaardelijk1 jaar celstraf onvoorwaardelijk

•• Albuko: 307 & 308 Albuko: 307 & 308 WvSrWvSr + art.32 Arbowet + art.32 Arbowet 

€€ 450.000,450.000,----

•• Hertel: Hertel: 307 & 308 307 & 308 WvSrWvSr + art.32 Arbowet + art.32 Arbowet 

€€ 300.000,300.000,----

•• CMI: CMI: 307 & 308 307 & 308 WvSrWvSr

€€ 100.000,100.000,----
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OntwerperOntwerper

•• Onvolledige tekening en berekeningOnvolledige tekening en berekening

•• Geen stabiliteitsberekening volgens NENGeen stabiliteitsberekening volgens NEN

•• In summiere sterkteberekening fouten en In summiere sterkteberekening fouten en 

overschrijding van max. belasting overschrijding van max. belasting vlgsvlgs. fabrikant. fabrikant

•• Kennis genomen van doorbuigingen, maar geen Kennis genomen van doorbuigingen, maar geen 

adequate maatregelenadequate maatregelen

•• Niet op zitting verschenenNiet op zitting verschenen
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AlbukoAlbuko

•• Als werkgever van ontwerper dezelfde verwijtenAls werkgever van ontwerper dezelfde verwijten

•• Gebreken tijdens bouw en afwijken van tekening Gebreken tijdens bouw en afwijken van tekening 
zonder herberekeningzonder herberekening

•• Oplevering van steiger zonder voldoende Oplevering van steiger zonder voldoende 
kwaliteitskwaliteits-- en veiligheidsnormenen veiligheidsnormen

•• Tevens overtredingen Arbeidstijdenwet Tevens overtredingen Arbeidstijdenwet 
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HertelHertel

•• Als moederbedrijf van Albuko medepleger met Als moederbedrijf van Albuko medepleger met 

Albuko en ontwerper, en als zodanig Albuko en ontwerper, en als zodanig 

verantwoordelijk voor ontwerp, bouw en verantwoordelijk voor ontwerp, bouw en 

oplevering steigeroplevering steiger

•• Tevens overtredingen ATW en WAVTevens overtredingen ATW en WAV

•• Proceshouding en verbetering interne Proceshouding en verbetering interne 

procedures meegewogenprocedures meegewogen
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CMICMI

•• Hoofdaannemer en coördinator, professioneel Hoofdaannemer en coördinator, professioneel 

gebruiker van steigersgebruiker van steigers

•• Ontwerp steiger niet gecontroleerd en geen Ontwerp steiger niet gecontroleerd en geen 

deskundige controle bij bouw en opleveringdeskundige controle bij bouw en oplevering

•• Onvoldoende veiligheidscoördinatieOnvoldoende veiligheidscoördinatie

•• Geen aandacht voor gevaar instorten steiger in Geen aandacht voor gevaar instorten steiger in 

VG(M)VG(M)--planplan
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Hoger beroep Den BoschHoger beroep Den Bosch

••Alle veroordeelden + OMAlle veroordeelden + OM

•• Ingetrokken door: CMI, Hertel,Ingetrokken door: CMI, Hertel,

Albuko, gevolgd door OMAlbuko, gevolgd door OM

•• 22 mei 2007 22 mei 2007 –– 31 januari 2008,31 januari 2008,

(7 zittingsdagen)(7 zittingsdagen)
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Inhoud hoger beroepInhoud hoger beroep

•• Flexibiliteit trogwand, wel of geen 2Flexibiliteit trogwand, wel of geen 2ee orde orde 

berekening, Eulerberekeningen, scheefstand en berekening, Eulerberekeningen, scheefstand en 

voorvoor--uitbuigingenuitbuigingen, toepassing NEN 6770, toepassing NEN 6770

•• Controle van invoerfiles verdediging door TNO Controle van invoerfiles verdediging door TNO 

met Strand7 in Australiëmet Strand7 in Australië

•• Prof. Snijder TU Eindhoven onafhankelijk Prof. Snijder TU Eindhoven onafhankelijk 

getuigegetuige--deskundigedeskundige

•• Meer diepgang + herhaling van zettenMeer diepgang + herhaling van zetten
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OverzichtOverzicht strafzaakstrafzaak

24 24 meimei 20062006 Vonnis rechtbank BredaVonnis rechtbank Breda
(3 BV’s en (3 BV’s en natuurlijkenatuurlijke persoonpersoon veroordeeld)veroordeeld)

5 5 novembernovember 20072007 Schikking Schikking EssentEssent �������� €€ 50.000,50.000,----

31 31 januarijanuari 20082008 Arrest Gerechtshof Den BoschArrest Gerechtshof Den Bosch
((constructeurconstructeur: 1 : 1 jaarjaar / ½ / ½ jaarjaar voorwaardelijk)voorwaardelijk)

10 10 februarifebruari 20082008 Cassatie ingesteld door Cassatie ingesteld door verdedigingverdediging
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BestuurlijkeBestuurlijke rapportagerapportage

ArbeidsinspectieArbeidsinspectie

•• NaarNaar TweedeTweede KamerKamer (TK) (TK) –– junijuni 20072007

•• VragenVragen van TK van TK –– septemberseptember 20072007

•• AlgemeenAlgemeen OverlegOverleg met TK met TK –– 17 17 januarijanuari 20082008

•• Brief over slachtoffers Brief over slachtoffers aanaan TK TK –– 8 8 februarifebruari 20082008

•• PresentatiePresentatie ““lessons learnedlessons learned”” aanaan leden VSB leden VSB 
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Lessons learned:Lessons learned:

VoorVoor wiewie bestemdbestemd? ? -- 11

VoorVoor iedereeniedereen, , betrokkenbetrokken bijbij bouwbouw

en en gebruikgebruik van van eeneen steigersteiger
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Lessons learned:Lessons learned:

Voor Voor wiewie bestemdbestemd?  ?  -- 22

•• DirecteurDirecteur

•• HoofdHoofd KAMKAM

•• LeidinggevendeLeidinggevende

•• ConstructeurConstructeur

•• SteigerbouwerSteigerbouwer

•• VeiligheidskundigeVeiligheidskundige

•• CertificatieCertificatie--InstellingInstelling

•• Raad Raad voorvoor AccreditatieAccreditatie
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Lessons learned:Lessons learned:

voorvoor de de directeurdirecteur

•• NeemNeem verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid voorvoor veiligheidveiligheid

•• ZorgZorg voorvoor voldoendevoldoende gekwalificeerde gekwalificeerde mensenmensen

& & verstrekverstrek adequate adequate middelenmiddelen

•• WijsWijs iemandiemand aanaan (“(“uwuw ogenogen & & orenoren”) die ”) die 

rechtstreeksrechtstreeks aanaan u u rapporteertrapporteert over over veiligheidveiligheid

•• LuisterLuister naarnaar die die signalensignalen, , reageerreageer adequaatadequaat

•• Leg Leg desnoodsdesnoods werkwerk stilstil
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Lessons learned:Lessons learned:

voorvoor de de leidinggevendeleidinggevende

•• Pas op Pas op bijbij opdrachtenopdrachten buitenbuiten kenniskennis-- & & 
ervaringsgebiedervaringsgebied van van bedrijfbedrijf

•• BeschikBeschik over upover up--toto--date date normen/handboekennormen/handboeken

•• ZorgZorg voorvoor adequate adequate rekenapparatuurrekenapparatuur

•• KijkKijk goedgoed naarnaar kennisniveaukennisniveau medewerkersmedewerkers::
–– LaatLaat mensenmensen nietniet bovenboven niveauniveau werkenwerken

–– OrganiseerOrganiseer interne interne kennisoverdrachtkennisoverdracht

–– HaalHaal nieuwenieuwe kenniskennis binnenbinnen -- gebruikgebruik externeexterne opleidingenopleidingen

–– OrganiseerOrganiseer / / stimuleerstimuleer collegialecollegiale checkschecks
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Lessons learned:Lessons learned:

VoorVoor de de constructeurconstructeur -- basishoudingbasishouding

•• WatWat is is mijnmijn kenniskennis & & ervaringervaring??

•• KrijgKrijg ikik voldoendevoldoende bijscholingbijscholing??

•• Ken Ken uwuw grenzengrenzen -- raadpleegraadpleeg collega’scollega’s!!

•• Ken Ken ikik de de juistejuiste normennormen & & handboekenhandboeken??

•• Heb Heb ikik software software nodignodig? ? BeheersBeheers ikik datdat??

•• Heb Heb ikik voldoendevoldoende heldereheldere tekeningentekeningen gemaaktgemaakt??

•• ReageerReageer op op signalensignalen, , informeerinformeer de de 
leidinggevendeleidinggevende en en herberekenherbereken indienindien nodignodig!!
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Lessons learned:Lessons learned:

VoorVoor de de constructeurconstructeur –– alsals ‘t ‘t foutfout gaatgaat

•• U U wordtwordt persoonlijkpersoonlijk verantwoordelijkverantwoordelijk gesteldgesteld

voorvoor uwuw eigeneigen bijdragebijdrage aanaan gebrekgebrek aanaan veiligheidveiligheid

((nietniet de de directeurdirecteur))

•• WerkWerk meemee en en vertelvertel uwuw verhaal verhaal zelfzelf
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Lessons learned:Lessons learned:

voorvoor de de voormanvoorman--steigerbouwerssteigerbouwers

•• Heb Heb ikik voldoendevoldoende kenniskennis & & ervaringervaring??

•• KrijgKrijg ikik voldoendevoldoende tijdtijd omom allealle

veiligheidsrelevanteveiligheidsrelevante handelingenhandelingen tete verrichtenverrichten??

•• Moet Moet ikik zelfzelf eindafnameeindafname doendoen??

•• ReageerReageer op op signalensignalen, , informeerinformeer de de 

leidingevendeleidingevende!!

•• Leg Leg signalensignalen over over risico’srisico’s vast!vast!
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Lessons learned:Lessons learned:

mbtmbt kwaliteitssystemenkwaliteitssystemen

•• Risico’sRisico’s werdenwerden nietniet ontdektontdekt of of nietniet gemeldgemeld

•• TerugkoppelingsmechanismenTerugkoppelingsmechanismen van van gemeldegemelde

risico’srisico’s functioneerdenfunctioneerden nietniet

•• OverkoepelendeOverkoepelende organisatieorganisatie omom kwaliteitkwaliteit afaf tete

dwingendwingen was was erer nietniet

•• ISO / VCA ISO / VCA –– certificatencertificaten discutabeldiscutabel

•• ToezichtToezicht op ISO/VCA op ISO/VCA certificatencertificaten discutabeldiscutabel
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AanbevelingenAanbevelingen voorvoor steigerbranchesteigerbranche

•• OntwikkelOntwikkel zelfzelf opleidingseisenopleidingseisen

•• OntwikkelOntwikkel onafhankelijkeonafhankelijke persoonscertificatiepersoonscertificatie

•• OntwikkelOntwikkel eisen en/of checklists eisen en/of checklists voorvoor de de 

afnameafname van van hoogrisicohoogrisico--steigerssteigers

•• LaatLaat onafhankelijkeonafhankelijke afnameafname uitvoerenuitvoeren bijbij

hoogrisicohoogrisico--steigerssteigers
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Hartelijk dankHartelijk dank voor uw aandacht!voor uw aandacht!

Gelegenheid voor vragenGelegenheid voor vragen


