
Gevaren van 
gasleidingen 
bij graven 
Lessen van de gasexplosie  

in Diemen
Introductie
Op 4 september 2014 vond in de 
middag een gasexplosie plaats in een 
flatgebouw aan de Beukenhorst in  
Diemen. Bij deze explosie kwamen 
twee mensen om het leven, vijftien 
personen raakten gewond. De dagen 
na de explosie zijn ongeveer 
tweehonderd bewoners van de flat 
elders onder gebracht. Tweeën dertig 
appartementen waren dusdanig 
beschadigd dat zij voor langere tijd 
onbewoonbaar waren. De explosie 
in Diemen is het gevolg van een 
beschadiging van een gasleiding tijdens 
werkzaamheden, een veel voor komende 
gebeurtenis. Dit ongeval laat zien dat 
dergelijke graafschades zeer ernstige 
gevolgen kunnen hebben. Met een 
analyse van de achter liggende oorzaken 
wil de Onderzoeksraad lessen trekken 
voor de toekomst, zodat de risico’s van 
graafwerk zaam heden worden beperkt. 
Een voor de hand liggende, maar 
belangrijke les is dat omstanders bij 
gaslekkages afstand houden.

Tjibbe Joustra, voorzitter 
Onderzoeksraad voor Veiligheid
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De gasexplosie 
Tijdens het slopen van een lift
schacht van het flatgebouw werd 
een doorvoerbuis in de 
fundering van het gebouw voor 
een loze leiding aangezien. In de 
doorvoerbuis bevond zich echter 
een in bedrijf zijnde gasleiding. 
Bij de sloopwerkzaamheden 
schoot een koppelstuk van de 
gasleiding los en kon er lang
durig gas uit de gasleiding de 
flat instromen. Het gas hoopte 
zich op en is vervolgens 
ontstoken.

Het onderzoek 
Het onderzoek richt zich op de 
vragen hoe het mogelijk is 
geweest dat er een onveilige 
situatie heeft kunnen ontstaan 
en hoe na ontdekking van het 
gaslek daarmee is omgegaan. 

Het rapport beschrijft eerst de 
toedracht van de gasexplosie. 
Vervolgens analyseert de 
Onderzoeksraad drie aspecten 
waar de schoen wringt: de 
informatieoverdracht over 
ondergrondse leidingen, het 
voorbereiden en uitvoeren van 
graafwerkzaamheden en het 
handelen na de ontdekking van 
de graafschade aan een 
gasleiding. 

Conclusies
Een belangrijke oorzaak van het 
voorval is dat de aannemer niet 
wist dat er een huisaansluiting 
lag in zijn werkgebied. Voor het 
verkrijgen van relevante 
gegevens moest de aannemer 
specifieke aansluitschetsen 
aanvragen. Als gevolg van een 
verkeerde aanwijzing vanuit het 

informatiesysteem en onbekend
heid met de situatie ter plaatse, 
vroeg de aannemer geen 
informatie op over de in het 
werkgebied aanwezige aan sluit
leiding. Ook zijn er kant
tekeningen te plaatsen bij de 
manier waarop de betrokken 
partijen (opdrachtgever, aan
nemer en onderaannemer) zijn 
omgegaan met hun verant
woordelijkheid voor een veilige 
uitvoering van de graaf werk
zaamheden. Nadat de graaf
schade aan de gasleiding was 
ontdekt, werd het gevaar van de 
situatie niet herkend en bleven 
passende maatregelen achter
wege. De twee dodelijke 
slachtoffers bevonden zich dicht 
bij de gaslekkage op het 
moment van de explosie.
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Flatgebouw
Het flatgebouw De Beuken-
horst in Diemen bestaat uit 
een hoogbouw en een laag-
bouw. Beide delen beschikken 
over een lift. Om aan de hui-
dige normen te voldoen, 
besloot de woningcorporatie 
twee nieuwe liften te plaatsen. 
Hiervoor moesten de 
bestaande liftschachten ver-
wijderd worden. Als eerste 
werd de lift van het hoog-
bouwgedeelte gerenoveerd 
en bij dit werk vond de explo-
sie plaats.

De appartementen in het flat-
gebouw zijn aangesloten op 
het aardgasnet van net-
beheerder Liander. De hoofd-
leiding loopt in de onder-
grond voor het gebouw langs. 
Elk blok boven elkaar gelegen 
appartementen is aangesloten 
op de hoofdleiding door mid-
del van een aansluit leiding en 
een stijgleiding. In de registra-
tie van de netbeheerder zijn 
de aansluitleidingen gekop-
peld aan het huisnummer van 
de onderste woonlaag.

Werkzaamheden
Omdat de liftschacht groter 
moest worden en dit gevolgen 
had voor de fundering, zou de 
aannemer graafwerkzaam-
heden gaan verrichten. Bij 
graafwerkzaamheden is het 
verplicht om via het informatie-
systeem KLIC (zie kader) een 
graafmelding te doen bij het 
Kadaster. De aan nemer ont-
vangt dan informatie over de 
kabels en leidingen in het 
werkgebied. 

Als informatie over aansluit-
leidingen gewenst is, dan moet 
de graver huisnummers opge-
ven. De aannemer deed dat in 
maart 2014 voor het adres 
Beuken horst 117. Dit adres 
werd als dichtstbijzijnde adres 
door KLIC opgegeven. Dit 
adres lag echter buiten het 
beoogde werkgebied. Voor 
het huisnummer (nr. 121) dat 
binnen het werkgebied lag, 

De gasexplosie
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had de aannemer geen speci-
ale informatie over de huisaan-
sluiting opgevraagd. Hierdoor 
miste hij essentiële informatie, 
maar niets in het systeem 
attendeerde hem daarop. 

Conform de richtlijn ‘Zorgvul-
dig graafproces’ (zie kader), 
begon de aannemer in april 
2014 met het graven van proef-
sleuven om te controleren waar 
de leidingen en kabels precies 
liggen. Hierbij bleek dat de 
hoofdgas leiding te dicht langs 
de gevel van de flat liep om de 
nieuwe liftschacht veilig te kun-
nen bouwen. De hoofdleiding 
zou later dat jaar worden ver-
vangen, maar vanwege de 
werkzaamheden aan de lift 
werd besloten dit eerder te 

doen. Ook werd besloten om 
de leidingen van de huisaan-
sluitingen te vernieuwen. De 
aansluiting bij huisnummer 121 
werd in juni 2014 vervangen. In 
juli en augustus werd de hoofd-
leiding vervangen en verlegd. 

De aannemer ontving per toe-
val een werktekening van de 
aannemer die de hoofdgas-
leiding ging vervangen. Hierop 
was ter hoogte van de lift ook 
geen huisaansluiting te zien. 
Voor de aannemer was dit een 
bevestiging dat er geen 
andere gasleidingen dan de 
hoofdleiding aanwezig waren 
in het werkgebied. 

Door de vervanging van de 
leidin gen werd de start van de 

WION
De Wet informatie-uitwisseling onder-
grondse netwerken (WION) is bedoeld 
om gevaar of economische schade door 
beschadiging van ondergrondse kabels 
of leidingen te voor komen. 

Volgens de WION moeten grondroer-
ders, zo noemt de wet degene die voor 
graafwerkzaamheden verantwoordelijk 
is, voor de aanvang van de graafwerk-
zaamheden een graafmelding doen bij 
het Kadaster. Volgens de WION zijn 
netbeheerders niet verplicht om infor-
matie over huisaansluitingen te delen 
met grondroerders die een graafmel-
ding doen. De richtlijn ‘Zorgvuldig 

graaf proces’ licht toe welke eisen de 
WION stelt aan het zorgvuldig uitvoe-
ren van graaf werkzaam heden en hoe 
hier invulling aan kan worden gegeven. 
De richtlijn wordt zowel door de bran-
che als door de toezichthouder als 
maatgevend beschouwd.

KLIC
Het Kabels en leidingen Informatiecen-
trum (KLIC) van het Kadaster zorgt voor 
de informatie-uitwisseling tussen netbe-
heerders en grondroerders. Dit systeem 
verwerkt graafmeldingen van grondroer-
ders en koppelt de gebieds informatie 
van net beheerders aan die meldingen. 
Dit betreft naast de contact  gegevens 

van de net beheerder, liggings ge gevens 
van kabels en leidingen. 

Zolang een netbeheerder liggings-
gegevens van huisaansluitingen niet 
gevectoriseerd heeft (dat wil zeggen: 
niet met liggingsgegevens heeft opge-
nomen in het Geografisch Informatie 
Systeem dat input levert voor een 
KLIC-melding), bevat de gebiedsinfor-
matie uit een KLIC-melding geen infor-
matie over huisaansluitingen. Informatie 
hierover kan in het KLIC wel apart wor-
den opgevraagd als losse aansluitschet-
sen. De grond roerder moet dan zelf 
bepalen over welke huisaansluitingen 
hij informatie nodig denkt te hebben.

Buitengevel
flatgebouw

Lift

Entree

Stijgleiding

Liftput

Fundering

Aansluitleiding

Doorvoerbuis

Schematische weergave gasaansluiting bij huisnummer 121
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werkzaamheden aan de lift uit-
gesteld. Voordat de werkzaam-
heden begonnen deed de aan-
nemer geen nieuwe 
graaf  melding. Omdat de eer-
dere graafmelding verlopen 
was, had hij dit wel moeten 
doen. De aannemer was echter 
in de veronderstelling dat hij 
beschikte over alle benodigde 
informatie.

Explosie
Op 4 september bestond de 
werkplanning uit het slopen 
van de betonnen vloer en het 
verwijderen van de fundering 
van de liftschacht. Rond 
15.00 uur stuitte de kraan-
machinist onverwacht op een 
ijzeren leiding. Deze leiding 
liep van de straatzijde naar het 
gebouw toe door de fundering 
van de entree. De beschik-
bare tekeningen werden 
geraadpleegd, waarop geen 
leiding stond aangegeven. 
De uitvoerder trok daaruit de 

conclusie dat de aangetroffen 
leiding loos moest zijn. Hij gaf 
de machinist de opdracht de 
leiding te verwijderen.

Bij het loswrikken van de pijp 
uit de fundering kwam een 
gele leiding bloot te liggen die 
door de slopers herkend werd 
als een gasleiding. Het was op 
dat moment niet duidelijk dat 
er binnenin het gebouw een 
koppeling van de gasleiding 
was losgeschoten, waardoor 
er in het gebouw bij de berg-
ruimtes een gasuitstroom 
plaatsvond. 

De graafschade aan de gas-
leiding werd gemeld bij het 
Technisch Service Center van 
Liander, dat monteurs op weg 
stuurde om de storing te ver-
helpen. Niemand herkende de 
gevaarlijke situatie. De werk-
zaamheden werden stil gelegd, 
maar er werd niet besloten het 
werkgebied te ontruimen. Ook 

werd de brandweer niet geïn-
formeerd over de gaslekkage. 
Ongeveer vijftien minuten na 
het melden van het gaslek, 
nog voordat de monteurs ter 
plaatse waren, vond de explo-
sie plaats. 

Net voor het moment van 
de explosie was een woon-
consulente van de woning-
corporatie het voorvertrek 
van de berging ingegaan. 

De kraanmachinist stond ach-
ter haar in de deuropening.  
Beiden kwamen bij de explo-
sie om het leven. Er vielen 
vijftien gewonden, waaronder 
bewoners, de uitvoerder van 
de aannemer en de opzichter 
van de woningcorporatie. Na 
de explosie ontstond er brand 
in het gebouw. Tweeëndertig 
appartementen waren zo zwaar 
beschadigd dat zij voor lan-
gere tijd onbewoonbaar waren. 

Graafschade aan 
gasleidingen

In 2013 zijn er 
5.207 storingen door 
graafschade aan gas-
leidingen geregistreerd. 
 
Bron: Overzicht graafschade in 
2013, KIWA, 26 juni 2014.

25%
hoofdleidingen

75% aansluitleidingen

KLIC
Voor het jaar 2013 zijn de volgende ken getallen bekend:

14.211 bij KLIC geregistreerde  
grondroerders (bedrijven)

1.027 bij KLIC geregistreerde  
netbeheerders

524.000 KLIC-meldingen: (circa 92% bij top 
500 grond roerders)

Bron: Productplan KLIC 2014-2016 (Kadaster, Versie 1.0, april 2014)

Î 
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1. Informatie-uitwisseling 
Op het moment van de graaf-
melding waren de aansluit-
leidingen bij De Beukenhorst 
alleen als losse aansluitschet-
sen in het systeem van net-
beheerder Liander aanwezig. 
Op het kaartmateriaal dat de 
aannemer ontving na de graaf-
melding, was daardoor niet te 
zien dat er een aansluit leiding 
aanwezig was. Als gevolg van 
een verkeerde aanwijzing van-
uit het KLIC en onbekendheid 
met de situatie ter plaatse, 
heeft de aannemer geen huis-
aansluitschets opgevraagd 
over de in het werkgebied aan-
wezige aansluitleiding. Bij de 
grotendeels geautomatiseerde 
afhandeling van de graaf-
melding heeft Liander niet 
opgemerkt dat er over een 
andere huisaansluiting informa-
tie werd opgevraagd dan die in 

het werkgebied. Na het uitstel 
van de werkzaamheden deed 
de aannemer geen nieuwe 
graafmelding. Voor de afdeling 
Schadepreventie van Liander 
was hiermee de graafmelding 
afgesloten.

Zowel de grondroerder als de 
netbeheerder vertrouwde erop 
dat het KLIC alle relevante 
informatie voor de grondroer-
der aanlevert. In de huidige 
situatie, waarbij losse huisaan-
sluitschetsen apart moeten 
worden opgevraagd, is het ver-
krijgen van de juiste (relevante) 
gegevens over huisaansluitin-
gen afhankelijk van de kennis 
van de grondroerder over de 
situatie ter plaatse. Met name 
bij flatgebouwen is de kans 
groot dat de grondroerder 
onvolledige of onjuiste informa-
tie krijgt aangeboden. Boven-

Analyse 
en lessen

Lessen informatie-uitwisseling
•  Het is van belang dat grond-

roerders zich realiseren dat 
aansluitleidingen op het gas-
net niet altijd te zien zijn in het 
kaartmateriaal dat zij ontvan-
gen na het doen van een 
graafmelding. 

•  Het apart opvragen van de 
juiste informatie over huisaan-
sluitingen vereist inzicht in de 
situatie ter plaatse. Dit is met 
name bij complexe bouwwer-

ken met meerdere aansluitlei-
dingen van groot belang.

•  Voor netbeheerders is extra 
waakzaamheid geboden bij 
de informatieverstrekking 
over graafmeldingen in de 
nabijheid van hoogbouw, 
aangezien huisaansluitingen 
op het gasnet onduidelijke 
situaties kunnen opleveren en 
hier veiligheidsrisico’s aan 
verbonden zijn.

dien is het zo dat aansluitleidin-
gen van het gasnet extra 
gevaarlijk kunnen zijn, aange-
zien deze leidingen per definitie 
dicht bij bebouwing liggen. 
Hierdoor bestaat het gevaar dat 
een eventueel gaslek leidt tot 
gasophoping in het gebouw.

Voor aansluitleidingen geldt in 
de WION geen verplichting om 

informatie uit te wisselen bij 
graafwerkzaamheden. Dit is 
een belangrijke tekortkoming 
voor aansluitleidingen van het 
gasnet, waarbij graafschade tot 
ernstige gevolgen kan leiden. 
Met de mogelijkheid in het 
KLIC om informatie op te vra-
gen over specifieke huisaan-
sluitingen, wordt dit risico niet 
beheerst.

2. Veilige werkwijze
Bij de renovatie van De 
Beukenhorst had de aannemer 
de verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat de 
graafwerkzaam heden op een 
veilige manier werden uitge-
voerd. Ook het verzamelen en 
beheren van informatie over 
ondergrondse leidingen werd 
gezien als een taak van de 
aannemer. Alle betrokkenen 
beschouwden de aannemer als 
leidinggevende en lieten even-
tuele gevaarsinschattingen 

aan hem over. Dit ontslaat de 
andere betrokkenen niet van 
de medeverantwoordelijkheid 
om aan de veiligheid bij te 
dragen. Zo had de woning-
corporatie als opdracht gever 
een actieve houding in kunnen 
nemen om relevante informatie 
over ondergrondse leidingen 
te verzamelen. Ook had de 
onderaannemer er op kunnen 
wijzen dat het weghalen van 
een ongeïdentificeerde leiding 
niet past bij een zorgvuldige 
werkwijze. 
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Bij de werkzaamheden vooraf-
gaand aan de gaslekkage heeft 
de aannemer op twee punten 
niet gehandeld naar de richtlijn 
‘Zorgvuldig graafproces’. 
Het betreft het werken met de 
meest actuele gegevens over 
kabels en leidingen in de 
ondergrond, en het omgaan 
met leidingen die niet bekend 
zijn op basis van de informatie 
uit de graafmelding. De aan-
nemer van de werkzaamheden 

was een bouwbedrijf dat 
slechts af en toe graafwerk-
zaamheden uitvoert. De aan-
nemer was niet vertrouwd met 
de inhoud van de richtlijn 
‘Zorgvuldig graafproces’. In de 
voor bereiding van het bouw-
project is door opdrachtgever, 
aannemer en onderaannemer 
niet vastgelegd dat er gewerkt 
moet worden volgens deze 
richtlijn. 

3.  Optreden bij graaf schade aan een gasleiding
Nadat de werknemers op de 
bouwplaats ontdekten dat 
de onbekende leiding een 
gasleiding was en zij boven-
dien een gaslucht roken, 
besloot de leidinggevende 
de werkzaam heden te stop-
pen en de netbeheerder te 
waarschuwen. Op basis van 
de informatie uit dit telefoon-
gesprek heeft de storings-
dienst van de netbeheerder de 
melding niet als ‘zeer urgent’ 
beoordeeld. Hierbij werd niet 
het uitvraagprotocol gevolgd. 
Aanvullende maat regelen, 
zoals afstand nemen, het 
weghouden van omstanders 
of het oproepen van de brand-
weer, zijn niet genomen. Dit is 

verklaarbaar doordat niemand 
op dat moment zicht had op 
wat er binnenin het gebouw 
gebeurde. Bovendien werd 
het gas niet continu, maar in 
vleugjes geroken. 

Bij de explosie in Diemen zijn 
slachtoffers gevallen doordat 
omstanders zich te dicht bij 
de gaslekkage ophielden. Dat 
de aanwezige personen geen 
afstand hebben genomen of 
zijn weggestuurd, hangt samen 
met de gevaars inschatting 
op dat moment. Geen van de 
betrokkenen heeft beseft dat 
door de directe nabijheid van 
een woongebouw een gevaar-
lijke situatie kon ontstaan. 

Lessen optreden bij graafschade aan 
een gasleiding
•  Vanwege het gevaar van 

vrijkomend gas is een antici-
perende houding van gravers 
op zijn plaats. Betrokkenen 
kunnen de veiligheidsrisico’s 
beperken door omstanders 
weg te houden van het 
gevaarsgebied, attent te zijn 
op ontstekingsbronnen en 
zo nodig de brandweer te 
waarschuwen. 

•  Gravers en de storings-
diensten van netbeheerders 
moeten zich bewust zijn van 

het risico op gasophoping 
bij beschadiging van een 
gasleiding in de nabijheid van 
bebouwing. 

•  De storingsdiensten van net-
beheerders moeten bij alle 
gasmeldingen altijd de maat-
regel voorschrijven dat men-
sen op afstand moeten blijven 
van het gevaarsgebied. Bij 
een gaslekkage nabij bebou-
wing moet altijd de brand-
weer worden gewaarschuwd.

Les zorgvuldig graven
•  Bij graafactiviteiten moet de richtlijn ‘Zorgvuldig graaf-

proces’ leidend zijn, ook wanneer de activiteiten worden 
uitgevoerd door incidentele gravers zoals bouwbedrijven. 
Opdrachtgevers moeten als voorwaarde stellen dat er 
gewerkt wordt conform deze richtlijn.

Gasexplosie Den Haag
Op 10 november 2014 voerde 
een aannemer graafwerkzaam-
heden uit in de Hortensiastraat 
in Den Haag om twee onder-
grondse afvalcontainers te plaat-
sen. Tijdens de werkzaamheden 
werd een gaslekkage ontdekt. 
De grondwerker belde netbe-
heerder Stedin om de gaslek-
kage te melden. De storings-
monteurs waren nog niet 
gearriveerd toen een explosie 
plaatsvond in de naast gelegen 
woning, gevolgd door brand. Bij 
de explosie raakten zeven men-
sen gewond. Drie van de 
beschadigde woningen zijn tij-
delijk onbewoonbaar verklaard. 
Net als in Diemen belde de aan-
nemer, volgens de geldende 
afspraken, met de netbeheerder 
om de graafschade aan een gas-

leiding te melden. Tijdens het 
wachten op de monteurs van de 
netbeheerder, werden geen 
andere acties ondernomen. 
Ook hier herkenden de aan-
nemer en de storingdienst van 
de netbeheerder het risico niet 
dat het gas in de nabijgelegen 
bebouwing kon verzamelen. 



Gevaren van gasleidingen bij graven - 7

De Onderzoeksraad ziet drie 
aspecten die verbetering 
behoeven.

Maak huisaansluitingen 
zichtbaar op het kaart-
materiaal van KLIC-
meldingen
Aan de minister van 
Economische Zaken beveelt 
de Onderzoeksraad aan om 
ervoor te zorgen dat de 
uitzonderingspositie in de 
WION voor huisaansluitingen 
van het gasnet zo snel mogelijk 
wordt opgeheven. Netbeheer-
ders van het gasnet moeten 
ervoor zorgen dat de huisaan-
sluitingen zo snel mogelijk 
worden opgenomen in de 
bedrijfs middelen registratie. 
Zo lang dat nog niet gebeurd is, 
moeten zij bij graaf mel dingen in 
de nabijheid van hoogbouw 
extra aandacht hebben voor 

huisaansluitingen op het gasnet 
en hierover overleg plegen met 
de grondroerder.

Volg de Richtlijn 
zorgvuldig graafproces 
De Onderzoeksraad is van 
mening dat de richtlijn ‘Zorg-
vuldig graafproces’ leidend 
moet zijn voor zowel opdracht-
gevers als opdracht nemers van 
graafwerkzaam heden. Het is 
aan branche verenigingen en 
relevante betrokken partijen 
om dit te bevorderen. Aan de 
branche organisatie Bouwend 
Nederland, vereniging van 
woning corporaties Aedes en 
de vereniging Nederlandse 
Gemeenten doet de 
Onderzoeksraad de aan-
be veling om bij haar leden 
onder de aandacht te brengen 
dat naleving van de richtlijn 
essentieel is voor een veilige 
werkwijze. 

Verbeter risico-
inschatting na een 
melding van graafschade 
aan een gasleiding
De Onderzoeksraad beveelt 
de brancheorganisatie voor 
energienetbeheerders Net-
beheer Nederland en de 
netbeheerders van het gasnet 
aan om de competentie van de 
storingsdiensten te verbeteren 
om risico volle situaties in tele-
fonische meldingen van graaf-
schade te kunnen herkennen 
zodat er gepaste maatregelen 
worden voorgeschreven.

Aanbevelingen

Graafwerkzaamheden in een straat.
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Wat doet de Onderzoeks-
raad voor Veiligheid?
In Nederland wordt ernaar 
gestreefd om de kans op onge-
vallen en incidenten zoveel 
mogelijk te beperken. Wanneer 
het toch (bijna) misgaat, kan her-
haling worden voorkomen door, 
los van de schuldvraag, goed 
onderzoek te doen naar de oor-
zaak. Het is dan van belang dat 
het onderzoek onafhankelijk van 
de betrokken partijen plaats-
vindt. De Onderzoeksraad voor 
Veiligheid kiest daarom zelf zijn 
onder zoeken en houdt daar bij 
rekening met de afhankelijk heids-
positie van burgers ten opzichte 
van overheden en bedrijven.

Zo publiceerde de Raad onder-
zoeken naar aard bevings risico’s 
in Groningen en het monster 
truck ongeval in Haaksbergen. 

Op dit moment doet de Raad 
onder meer onderzoek naar de 
crash van vlucht MH17, een 
brand bij Shell Moerdijk en 
ongevallen met koolmonoxide.

Wat is de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid?
De Onderzoeksraad is een zoge-
heten ‘zelfstandig bestuurs-
orgaan’ en is bij wet bevoegd 
voorvallen te onderzoeken op 
alle denkbare terreinen. In de 
praktijk is de Onderzoeksraad nu 
actief binnen de volgende secto-
ren: luchtvaart, scheepvaart, rail-
verkeer, wegverkeer, defensie, 
gezondheid van mens en dier, 
industrie, buisleidingen en net-
werken, bouw en dienst ver-
lening, water en crisisbeheersing 
& hulpverlening. 

De 
Onderzoeksraad 
voor Veiligheid 
in vier vragen

Wie werken er bij de 
Onder zoeksraad voor 
Veiligheid?
De Onderzoeksraad bestaat uit 
drie permanente raadsleden. 
De voorzitter is Tjibbe Joustra. 
De raadsleden zijn het gezicht van 
de Onderzoeksraad naar de 
samen leving. Zij hebben brede 
kennis van veiligheids vraag-
stukken. De raadsleden beschik-
ken over ruime bestuur lijke en 
maatschappelijk ervaring in ver-
schillende functies. Naast de per-
manente raadsleden, telt de Raad 
een aantal buiten gewone raadsle-
den. Zij onder steunen de Raad op 
basis van hun sector gerichte des-
kundigheid. Het bureau van de 
Onderzoeksraad telt circa 
70 medewerkers, waar van twee-
derde onderzoekers. 

Hoe kom ik in contact  
met de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid?
Kijk voor meer informatie en het 
volledige rapport op de website:  
www.onderzoeksraad.nl
Telefoon: 070 - 333 70 00

Postadres
Onderzoeksraad voor Veiligheid
Postbus 95404
2509 CK Den Haag

Bezoekadres
Anna van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag


