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BESCHOUWING 
 
 
Op dinsdag 31 mei 2005 explodeerde tijdens renovatiewerkzaamheden een opslagtank met 
aardgascondensaat van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) te Warffum. Twee 
werknemers van aannemer GTI kwamen hierbij om het leven. Een derde werknemer van GTI 
raakte zwaar gewond. 
 
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek verricht naar het voorval1 te Warffum. Een 
onafhankelijk onderzoek beoogt volgens de wet te achterhalen wat er zich precies heeft afgespeeld 
- de waarheidsvinding - en na te gaan of en welke structurele veiligheidstekorten aan de 
gebeurtenis ten grondslag hebben gelegen, met als enige doel om er voor de veiligheid lering uit te 
kunnen trekken. In tegenstelling tot het strafrecht, dat zich richt op het onderzoek naar strafbare 
feiten en in het verlengde daarvan de schuldvraag, is de schuldvraag bij het onafhankelijk 
onderzoek expliciet uitgesloten.  
 
De Raad heeft zijn onderzoek toegespitst op de beantwoording van de vraag hoe het mogelijk is 
dat een maatschappij als de NAM met jarenlange ervaring en zoveel veiligheidsaandacht, 
veiligheidskennis en veiligheidsinspanning en relatief lage frequentie van ongevallen met verzuim, 
toch te maken krijgt met zo’n ernstig ongeval als in Warffum. De Raad achtte het van groot belang 
om, gezien de ernstige gevolgen van dit ongeval en het feit dat de psychische gevolgen voor de 
betrokken medewerkers evenals voor de nabestaanden nog steeds groot zijn, antwoord te geven 
op deze vraag. Dit was de belangrijkste beweegreden voor de Raad om tot onderzoek over te 
gaan. Op deze manier kan inzicht worden verkregen in de achterliggende factoren hoe het zover 
heeft kunnen komen, om zodoende een bijdrage te leveren aan het voorkomen van dergelijke 
ongevallen in de toekomst. 
 
Betrokken instanties 
De NAM was de eigenaar van productielocatie Warffum. De NAM was bezig met grootschalige 
renovatiewerkzaamheden aan verschillende installaties op diverse locaties, waaronder Warffum. De 
NAM maakte hiervoor gebruik van ingenieursbureaus en aannemers. Zo is een samenwerking 
ontstaan met ingenieursbureau Tebodin en aannemer GTI als onderaannemers van de NAM. De 
NAM gaf als locatie-eigenaar en -beheerder opdracht voor de renovatiewerkzaamheden. Tebodin is 
opdrachtnemer van de NAM en in dit verband door de NAM gecontracteerd als projectmanager van 
de werkzaamheden, maar had geen werknemers op locatie Warffum. GTI voerde de daadwerkelijke 
renovatiewerkzaamheden uit.  
 
In de praktijk kan in de hiervoor geschetste situatie tussen opdrachtgever en onderaannemers 
onduidelijkheid gaan bestaan (hetgeen spanning geeft) met betrekking tot 
verantwoordelijkheidsverdeling. Dit geldt ook voor de verantwoordelijkheid van partijen voor het 
veilig werken en de veiligheid van processen. De Raad is van mening dat uit het geldend wettelijk 
systeem voortvloeit, dat de NAM, als eigenaar en beheerder van de productielocatie Warffum, de 
eindverantwoordelijkheid draagt met betrekking tot alle aspecten in relatie tot het veilig kunnen 
werken aan de installaties. 
Dit is de reden dat in dit rapport de focus op de NAM is gericht. Dit alles neemt overigens de eigen 
verantwoordelijkheid van de andere partijen, de onderaannemers, zeker niet weg. 
 
Toedracht en directe oorzaak 
Als onderdeel van de renovatiewerkzaamheden brachten op dinsdagmorgen 31 mei 2005 twee 
pijpfitters en een lasser van aannemer GTI leidingen aan op de betreffende tank van de 
productielocatie Warffum. De nieuwe leidingen moesten met lassen verbonden worden aan een al 
bestaande leiding die was aangesloten op de tank en was afgesloten met een kogelafsluiter. De 
kogelafsluiter had als functie de inhoud van de tank af te sluiten van de buitenlucht. 
 
Nadat de twee pijpfitters de nieuwe leiding hadden afgesteld, begon de lasser bovenop de tank met 
het plaatsen van vier hechtlassen. Kort voor of tijdens het aanbrengen van de vierde hechtlas is de 
tank geëxplodeerd. Na het voorval is de kogelafsluiter in geopende toestand aangetroffen. De 
directe oorzaak van de tankexplosie is dat via de openstaande afsluiter een explosief gasmengsel in 
contact is gekomen met de laswerkzaamheden. 
 

                                               
1 In de zin van de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid artikel 1 lid f. Voorval: gebeurtenis die de dood of 
letsel van een persoon dan wel schade aan een zaak of het milieu veroorzaakt, alsmede een gebeurtenis die 
gevaar voor een dergelijk gevolg in het leven heeft geroepen. 
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Bij de explosie is het dak van de tank weggeblazen en kwamen de lasser en één van de twee 
pijpfitters om het leven. De tweede pijpfitter overleefde de explosie doordat hij net daarvoor van 
het tankdak was weggelopen om materialen te halen. Hij kreeg wel brandend aardgascondensaat 
over zich heen. Afgezien van ernstige brandwonden overleefde de man het voorval mede dankzij 
zijn beschermende vlamwerende kleding. 
 
Veiligheidsmaatregelen 
Bij dergelijke renovatiewerkzaamheden kan gekozen worden om de gehele productielocatie veilig 
te stellen zodat geen gevaarlijke stoffen meer aanwezig zijn. Ook is het mogelijk werkzaamheden 
uit te voeren wanneer nog wel bepaalde delen van de productielocatie in gebruik zijn. In dit laatste 
geval wordt gewerkt met een werkvergunningsysteem om ook in deze situatie de werkzaamheden 
veilig uit te voeren. Om toestemming te krijgen om de werkzaamheden uit te voeren, moet een 
werkvergunning aangevraagd worden bij de instantie die de productielocatie in beheer heeft. Dit 
gebeurt schriftelijk. Op het aanvraagdocument van de werkvergunning dienen door de 
werkvergunningaanvrager de risico’s die het werk met zich meebrengt, te zijn vermeld. 
 
Aangezien delen van de locatie Warffum nog in gebruik waren als opslag, is niet de gehele 
productielocatie Warffum veilig gesteld en is gewerkt met werkvergunningen. In dit geval voerde 
GTI de renovatiewerkzaamheden uit en heeft GTI de werkvergunning aangevraagd bij de NAM als 
beheerder van de locatie. Door het hanteren van dit werkvergunningensysteem draagt de NAM alle 
verantwoordelijkheid wat betreft het toestaan van werkzaamheden. 
 
De NAM is eigenaar van de locatie en is hierdoor volledig op de hoogte van welke processen zich 
waar afspelen op de locatie en heeft inzicht in alle procesrisico’s en de overige risico’s. Desondanks 
is bewust gekozen om de werkvergunningaanvraag niet door de NAM zelf maar door de aanvrager 
van de werkzaamheden te laten opstellen, in dit geval GTI. Van GTI wordt dus binnen dit 
gehanteerde systeem verwacht dat GTI zich op de hoogte heeft gesteld van alle voor hem 
relevante risico’s van de locatie en hiermee rekening houdt bij de aanvraag van de 
werkvergunning. Van de NAM wordt verwacht dat zij deze beoordeelt en alleen dan een vergunning 
geeft wanneer de juiste/afdoende veiligheidsmaatregelen in de werkvergunning omschreven staan. 
In de praktijk kan het echter voorkomen dat de aanvrager bij de aanvraag niet altijd op de hoogte 
is van alle aanwezige procesrisico’s en overige risico’s welke beheerst moeten worden om het werk 
veilig uit te voeren. Dit knelpunt heeft zich in Warffum voorgedaan. 
 
In dit specifieke geval was de medewerker van GTI die de aanvraag heeft gedaan op het moment 
van de aanvraag in de veronderstelling dat de betreffende tank met water gevuld was en heeft om 
deze reden het risico als ‘Laag’ gekwalificeerd. 
Vervolgens heeft de NAM de vergunningaanvraag beoordeeld en aan de medewerker van GTI die 
daadwerkelijk het werk zou gaan uitvoeren (dus niet diegene die de aanvraag heeft opgesteld) 
aangegeven dat in de tank ‘WaCo’ (water en aardgascondensaat) aanwezig was. Op dat moment is 
door de NAM de aanwezigheid van WaCo op de werkvergunning erbij geschreven. Vervolgens is 
door de NAM toestemming verleend om de werkzaamheden uit te voeren en een handtekening 
gezet op de vergunning, ondanks dat bekend was dat laswerkzaamheden zouden gaan 
plaatsvinden. Op dat moment had bij de constatering dat van het verkeerde risiconiveau is 
uitgegaan door GTI bij het opstellen van de aanvraag, door de NAM geen toestemming verleend 
mogen worden om werkzaamheden uit te voeren. Tevens had direct de risicokwalificatie “Hoog” 
afgegeven moeten worden waardoor de aanvraag opnieuw opgesteld had moeten worden en een 
Taak Risico Analyse had moeten worden uitgevoerd. 
 
Een andere veiligheidsmaatregel die niet gewerkt heeft, is dat tegen de NAM procedures in, geen 
werkveiligheidsplan is opgesteld. Een werkveiligheidsplan is een gestructureerd stappenplan waarin 
de uit te voeren werkzaamheden worden beschreven inclusief de bijbehorende risico’s, met als doel 
het werk veilig uit te voeren. Een werkveiligheidsplan wordt bij een project vooraf opgesteld 
onafhankelijk of de risicokwalificatie “Hoog” of “Laag” is. Door het niet opstellen van het 
werkveiligheidsplan heeft men niet expliciet vastgesteld of het vereiste veiligheidsniveau bij 
uitvoering van de werkzaamheden geborgd was of dat aanvullende maatregelen noodzakelijk 
waren. 
 
Daarnaast was geen sprake van een herkenbare en actuele gevaarsidentificatie en was in 
tegenstelling tot andere tanks op de locatie de tank die geëxplodeerd is vrij toegankelijk. Conform 
de wettelijke eisen had op de tank die geëxplodeerd is aangegeven moeten zijn wat de (actuele) 
gevaarsidentificatie van deze tank was. Hiermee hadden de betrokken medewerkers van de 
aannemer de gevaren mogelijk zelf kunnen identificeren. 
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Achterliggende factoren 
Naast bovengenoemde falende veiligheidsmaatregelen heeft de Raad onderzoek gedaan naar de 
achterliggende factoren die een rol hebben gespeeld bij de explosie. De explosie is niet toe te 
schrijven aan één factor, maar het betreft een samenspel van verschillende factoren die daaraan 
hebben bijgedragen.  
 
Naar de mening van de Raad is de kennis over veilig werken (arbeidsveiligheid) een 
basisverplichting voor allen die in deze industrie werkzaam zijn. Daarnaast bestaan de zogenoemde 
procesrisico’s. Dit zijn risico’s die direct voortkomen uit het proces, maar tevens van invloed 
kunnen zijn op de arbeidsveiligheid. De Raad heeft geconstateerd dat het ongeval heeft kunnen 
plaatsvinden in een omgeving waarin te weinig aandacht bestond voor de procesrisico’s. Naast het 
gegeven dat kennis over procesrisico’s in voldoende mate bij proces(veiligheid)deskundigen van de 
NAM aanwezig moet zijn, moet deze kennis ook in voldoende mate op de werkvloer aanwezig zijn. 
De NAM is namelijk de productie-eigenaar en beheerder van de locatie en is op de hoogte van de 
locale risico’s die het proces met zich meebrengt. Bij de Raad is tijdens het onderzoek op dit gebied 
een ander beeld ontstaan. Gebleken is dat in de praktijk de aandacht verschoven is van 
procesveiligheid naar veilig werken (arbeidsveiligheid). Dit wordt erkend in de reactie door de NAM 
op het concept rapport van het onderzoek van de Raad, waarin door de NAM wordt aangegeven dat 
“de proceskennis niet automatisch haar weg heeft gevonden naar de concrete werkafspraken en de 
nadruk in algemene zin verschoven is naar kleinere risico’s”. Als verklaring voor deze verschuiving 
wordt aangegeven dat significante verbeteringen in procesveiligheid in de laatste decennia zijn 
doorgevoerd en dat in de praktijk ‘kleinere risico’s’ die leiden tot incidenten de overhand hebben 
gehad. De Raad erkent uiteraard het belang van deze kleine risico’s, maar heeft bij zijn onderzoek 
niet een omgeving aangetroffen waarin voldoende aandacht bestaat voor procesveiligheid in 
combinatie met een continu streven naar verbeteringen in procesveiligheid.  
Dit beeld wordt tevens bevestigd in de zorgpunten die het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
heeft geuit aan de NAM in november 2004 in het halfjaarlijkse overleg. In dit overleg is 
aangegeven dat de NAM “teveel” de aandacht vestigt op “slips trips and falls” en te weinig 
aandacht heeft voor “de grote risico’s”, die veel grotere gevolgen kunnen hebben. 
 
Daarnaast is vastgesteld dat taken en verantwoordelijkheden waren belegd, maar dat de 
verantwoordelijkheden in de praktijk in onvoldoende mate werden genomen. Een voorbeeld 
hiervan is dat het management van de NAM de geplande veiligheidsrondes, waarbij het 
management rondloopt op locatie om de veiligheid te beoordelen, in de praktijk niet altijd  
uitgevoerd werden doordat andere prioriteiten werden gesteld. 
 
Ten slotte heeft de Raad onvoldoende (interne) controle aangetroffen op de procesveiligheid en op 
de naleving van procedures. Door de NAM als beheerder van de locatie en vergunningverlener is 
niet voldoende intern toezicht gehouden. Evenmin is door Tebodin en GTI, die ondanks dat de NAM 
de eindverantwoordelijkheid draagt ook een eigen verantwoordelijkheid dienen in te vullen wat 
betreft toezicht, zeker gesteld dat werkzaamheden veilig konden worden uitgevoerd. 
 
Warffum niet uniek 
Vervolgens heeft de Raad zich afgevraagd of de tekortkomingen bij Warffum, zoals bijvoorbeeld 
het niet onderkennen van procesrisico’s alsmede het toestaan van werkzaamheden onder deze 
omstandigheden (in tegenspraak met eigen procedures zoals bijvoorbeeld werkvergunningen-
systeem), zich ook op andere locaties van de NAM voordeden.  
 
Op basis van eigen bevindingen, maar tevens uit onderzoek en analyses van diverse andere 
instanties kan de Raad zich niet aan de indruk onttrekken dat de gesignaleerde tekortkomingen 
zich niet beperkten tot Warffum. Hoewel de Raad binnen dit onderzoek geen diepgaand onderzoek 
heeft gedaan op alle andere locaties binnen de NAM, is de aard van de gesignaleerde 
tekortkomingen over het algemeen zodanig dat men er ernstig rekening mee moet houden dat de 
problemen, zoals bijvoorbeeld het onvoldoende inzicht in procesrisico’s, zich elders ook voordoen. 
Een aantal voorbeelden illustreert dit. Zo blijkt uit het onderzoek van NAM/GTI naar het voorval in 
Warffum dat verschillende tekortkomingen NAM breed een zorgpunt zijn. Een voorbeeld is dat 
evenals bij Warffum ook elders sprake is van een inadequate toepassing van de procedures en  
dcommunicatie niet goed verloopt. Ten tweede is uit analyse door de Raad van bevindingen van 
audits uit 2003, 2004, 2005 en najaar 2006, uitgevoerd door de NAM/Shell op verschillende NAM 
locaties, gebleken dat een aantal tekortkomingen zoals gesignaleerd in Warffum, ook op andere 
locaties voorkomt. Ten derde is door een vertegenwoordiger van Shell EPE voor het ongeval een 
gesprek gevoerd met de directeur van de NAM ten aanzien van de “zorg om de veiligheidssituatie” 
op dat moment bij de NAM in het algemeen. Ten slotte blijkt uit een door het SodM in 2006 
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uitgevoerde project 'Werkvergunningen' dat op verschillende locaties van NAM de toepassing van 
werkvergunningen tekort schiet.  
De Raad wil expliciet benadrukken van de gesignaleerde veiligheidsproblemen niet een groter 
probleem te willen maken dan feitelijk het geval is binnen de NAM. Wel vindt de Raad het van 
essentieel belang dat maximaal lering wordt getrokken uit dit ongeval en dat gesignaleerde 
tekortkomingen uiterst serieus moeten worden genomen. Alleen dan is het naar de mening van de 
Raad mogelijk te voorkomen dat een dergelijk ongeval zich herhaalt. 
 
Ten aanzien van de omvang van het probleem wil de Raad tot slot nog een algemeen zorgpunt 
uiten. In reactie op de extrapolatie door de Raad van verschillende tekortkomingen bij Warffum 
naar de NAM als geheel, geeft het SodM aan dat de score van de NAM in het in 2006 uitgevoerde 
project ‘Werkvergunningen’ ten opzichte van de overige mijnondernemingen relatief goed is; NAM 
krijgt wat betreft de naleving van procedures een score van 80%. De Raad wil hierbij een tweetal 
opmerkingen plaatsen. De eerste heeft betrekking op de wijze waarop de bevindingen van het 
SodM aan de NAM worden gepresenteerd. Doordat de resultaten aan de NAM worden weergegeven 
relatief ten opzichte van de andere ondernemingen in de sector en NAM ‘bovengemiddeld’ scoorde, 
bestaat de kans dat men onvoldoende kritisch wordt en te snel tevreden is met de behaalde 
prestatie. Ten tweede wil de Raad een kritische kanttekening plaatsen bij de totstandkoming van 
de score van 80%. Deze gemiddelde score is bepaald door een middeling van scores op 
deelaspecten terwijl die niet met elkaar te vergelijken zijn. Het gevolg is dat tekortkomingen op 
aspecten die kritisch zijn wat betreft veiligheid kunnen worden gecompenseerd. Vanuit 
veiligheidsoogpunt is dit onacceptabel. 
 
Veiligheidsmanagement 
NAM geeft in zijn reactie op het conceptrapport aan: "Het ongeval en de toedracht zijn niet 
illustratief voor de wijze waarop ons veiligheidsmanagement in de afgelopen 60 jaar vorm en 
inhoud heeft gekregen. Uw conclusies doen geen recht aan de dagelijkse toewijding waarmee 
duizenden medewerkers van NAM en aannemerbedrijven op een veilige manier hun werk doen."  
 
De NAM geeft tevens duidelijk aan van mening te zijn dat één ongeval niet betekent dat het gehele 
veiligheidsmanagementsysteem van NAM niet goed is. In het algemeen deelt de Raad deze 
mening. Zoals vermeld heeft de Raad als uitgangpunt gesteld dat de NAM jarenlange 
veiligheidservaring heeft en beschikt over veel veiligheidskennis. Desondanks heeft dit ernstig 
ongeval aan het licht gebracht dat het veiligheidsmanagement niet in staat is geweest dit ongeval 
te voorkómen. In zo’n situatie is het naar de mening van de Raad vanuit het doel om hiervan lering 
te trekken wel goed om dit veiligheidsmanagement kritisch te heranalyseren. Dat heeft de Raad in 
dit onderzoek op onderdelen gedaan. De Raad twijfelt niet aan de dagelijkse toewijding van de 
medewerkers, maar twijfelt gezien de bevindingen van het onderzoek wel of door het management 
van de NAM continu al het mogelijke wordt gedaan om te zorgen dat in de uitvoeringspraktijk op 
een voldoende veilige wijze wordt gewerkt. Het baart de Raad zorgen dat uit het onderzoek is 
gebleken dat het veiligheidsbeleid kennelijk niet aankomt of niet begrepen wordt op de werkvloer 
en dat de tekortkomingen die wel worden gesignaleerd moeizaam terug te vinden zijn in concreet 
doorgevoerde verbeteringen. Ondanks de grote inzet en toewijding, kon de NAM tijdens het 
onderzoek en met de reactie op het conceptrapport, de Raad niet overtuigen dat het 
veiligheidsmanagement geen structurele tekortkomingen kende. Wel heeft de Raad kennis 
genomen van een groot aantal acties die de NAM is gestart naar aanleiding van het ongeval. Het 
voorstellen van dergelijke maatregelen had de Raad overigens ook verwacht gezien de indruk dat 
de NAM over het algemeen goed is in het reageren op incidenten en audits en het vervolgens 
initiëren van verbetermaatregelen. De Raad heeft echter geconstateerd dat dit niet of in mindere 
mate geldt voor het doorvoeren van duurzame verbeteringen. Alles overziend concludeert de Raad 
dat het veiligheidsmanagement van de NAM structurele tekortkomingen kende. Echter, op basis 
van ervaringen bij andere veiligheidsonderzoeken van de Raad blijkt dat fundamentele 
veranderingen in grote organisaties over het algemeen niet snel te bewerkstelligen zijn. 
 
Rol SodM 
Ook bij de rol van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), die bij Warffum betrokken was als 
handhaver van de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving (daartoe gemandateerd door de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), wil de Raad een kritische kanttekening plaatsen. 
Het SodM was één van de partijen die tekortkomingen in de risicobeheersing bij de NAM vooraf 
heeft geconstateerd. Het SodM heeft de NAM tenminste tweemaal gewaarschuwd tijdens periodieke 
bijeenkomsten. Daarnaast heeft in mei 2005 een inspectie plaatsgevonden op de locatie zelf. Op 
basis van het bezoek werd ‘interventie’ niet nodig geacht. Ondanks dat door het SodM 
tekortkomingen binnen de NAM waren geconstateerd heeft de communicatie hiervan echter niet 
geleid tot het doorvoeren van de vereiste verbeteringen binnen de NAM waardoor de invulling van 
de toezichthoudende taak door het SodM onvoldoende effectief is gebleken. Dit toezicht had naar 
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de mening van de Raad meer effectief kunnen zijn wanneer het SodM alle mogelijkheden van 
handhaving had benut. Naar de mening van de Raad had het SodM wel de mogelijkheid om hun 
handhavingsrol meer invulling te geven door bijvoorbeeld de NAM aan te spreken op het nemen 
van hun eigen verantwoordelijkheid of door gesignaleerde tekortkomingen te blijven volgen totdat 
ze verholpen waren. Daarbij had de mogelijkheid bestaan om de NAM aan te spreken op de 
invulling en toepassing van haar veiligheidsmanagementsysteem. 
 
Dit laatste neemt overigens niet weg dat het spanningsveld dat is aangetroffen in de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de NAM en het SodM een voorbeeld betreft van de kloof die 
momenteel bestaat tussen de verantwoordelijkheid van de overheid voor veiligheid (wet- en 
regelgeving en toezicht) versus de eigen verantwoordelijkheid van de onderneming zelf. Een 
zorgpunt voor de Raad is dat het huidig toezicht door de overheid zich primair richt op de wet- en 
regelgeving, waardoor de mate van zelfregulering door ondernemingen in de praktijk momenteel 
geen onderdeel vormt van toezicht. Het in voldoende mate leren van incidenten en voldoende 
inzichtelijk hebben van alle risico’s zijn voorbeelden van het nemen van eigen verantwoordelijkheid 
waarop momenteel te weinig toezicht plaatsvindt. Naar de mening van de Raad dient een balans te 
worden gevonden in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het toezicht door de overheid 
hierop. Ondanks diverse initiatieven om de omvang van verantwoordelijkheden en de wijze waarop 
deze in balans kunnen worden gebracht inzichtelijk te krijgen, heeft vooralsnog geen breed 
maatschappelijk debat hierover plaatsgevonden. Naar de mening van de Raad dient dit 
inhoudelijke debat op korte termijn gevoerd te gaan voeren. 
 
Aanbevelingen 
Gezien de bevindingen en conclusies van het onderzoek komt de Raad tot de volgende 
aanbevelingen: 
 

1. De NAM wordt aanbevolen om de oorzaken van het gebleken gebrek wat betreft het niet 
duurzaam doorvoeren van verbetermaatregelen op te sporen, vast te leggen en op basis 
daarvan adequate actie te ondernemen om dit op te lossen. 

 
2. De minister van Economische Zaken wordt aanbevolen om de wijze waarop het SodM moet 

omgaan met gesignaleerde afwijkingen vast te leggen en zodanige verbetermaatregelen te 
treffen dat in de toekomst de effectiviteit van het toezicht wordt vergroot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven     Mw. mr. M. Visser 
Voorzitter van de Raad       Algemeen Secretaris  
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BEGRIPPEN- EN AFKORTINGENLIJST 
 
 
A AGS  Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (opvolger CPR) 

AI MHC  Arbeidsinspectie afdeling Major Hazard Control 
 Alara  As Low As Reasonably Achievable [zo laag als redelijkerwijs haalbaar is]  
 Alarp  As low As Reasonably Practible [zo laag als redelijkerwijs uitvoerbaar is] 
 ASD  Allowable Stress Design (lOP piping) 

ATEX  ATmosphère EXplosible’ – Explosieve atmosfeer  
 AVO   Arbeids Veiligheids Overleg (NAM) 
 
B Bowtie  Vlinderdas model; Risico analyse model (tweezijdig 1: initiatie voor- en 2: beheersing 

na gebeurtenis) 
Brownfield Omschrijving voor werkgebied/ installatie dat/die geheel of deels nog operationeel in 

gebruik is 
 
C CMS  Corporate Management System (NAM) 
 CPR  Commissie Preventie Rampen (voorloper AGS) 
 CSB  Chemical Safety Board (USA) 
 
E EA  External Affairs (Afdeling PR) (NAM) 
 EM  Engineering Maintenance (NAM) 
 EP  Exploration an Production NAM 
 EPE  (Shell) Exploration an Production Europe (NAM) 
 EZ  Ministerie van Economische zaken 
 
F  Firepran  Fire and Protection Analyses.    
 
G  Greenfield Omschrijving voor werkgebied/ installatie dat/die geheel niet operationeel is.  

  Alleen werkvergunning hoog verplicht indien van toepassing bij werkzaamheden 
 Giegel  Gevaren Inventarisatie En Gevolg Evaluatie Lijst (NAM) 
 GEVI  Gevaarsidentificatie (nummer) 
 
H HAZOP  HAZard & OPerability (study) 

HET  Hazard Event Target 
 HEMP  Hazard and Effects Management Process (NAM) 
 HR   Human Resources [Personeelszaken]  
 HSE  Health Safety & Environment 
 
I ISO  International Standard Organisation 
 
L LCM   Lop Contract Manual (NAM) 
  LOP  Landelijke Onshore Projecten (NAM) 
 
N NAM  Nederlandse Aardolie Maatschappij 
 NEN-EN-ISO Nederlandse Norm - Europese Norm – International Organization for Standardization
 NFPA  National Fire Protection Association (USA) 
 NPR  Nederlandse Praktijk Richtlijn 
 NSS  NAM Safety Standard (NAM) 
 
O OM  Openbaar Ministerie 
 OMC  Onshore Maintenance Contract (NAM) 
 OPP  Operations Project Support (NAM) 
 OPS  Operations Support (NAM) 
 
P PbEG  Publicatieblad Europese Gemeenschap 
 PBM  Persoonlijke Bescherming Middelen 
 PEFS  Process Engineering Flow Scheme, (in dit verband gebruikt als veiligsteltekeningen). 
 PGS  Publicatieblad Gevaarlijke Stoffen  
 PSV  Pressure Safety Valve (druk veiligheidsklep)  
 PTW  Permit to Work (werkvergunning) 
 PVV  Pressure Vacuum Valve (druk-vacuümventiel) 
 
R RADB  Review Action Database (LOP) 
 RI&E  Risico Inventarisatie & Evaluatie 
 
S SAP  System Application and Products (ondersteunende software)  
 SodM  Staatstoezicht op de Mijnen  
 
T T3  Tank T3 (NAM) 
 TBV  Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden 
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Toolboxmeeting Werkinstructie met betrokken personeel voor aanvang werk waar de specifieke 
gevaren en omstandigheden van de klus worden besproken  

TRA  Taak Risico Analyse 
 Tripod  Analyse methode 
 
U UMOG  Cluster van Units bij NAM [Bedum, Grootegast, Kollummerland, Marum, Open  
   de Oost, Ureterp, Warffum] (NAM) 
 UN  United Nations (nummer) in dit verband het stofidentificatienummer  
 
V VCA  Veiligheids Checklist Aannemers 

Veiligstellen Het op een zodanige wijze druk-, gas- en vloeistofvrij maken van een installatie dat 
voorgenomen werkzaamheden zonder verhoogd risico voor veiligheid, gezondheid en 
milieu kunnen worden verricht. 

VVA  Veiligheid Voor Aannemers 
V&G Plan Veiligheids en Gezondheidsplan 

 V9  Vat 9 (NAM) 
 VGWM  Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu 
 VROM  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
 
W WaCo  WaterCondensaat (bedoeld aardgascondensaat in combinatie met water) 
 WV  Werkvergunning, zie PTW 
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1. INLEIDING  

De Onderzoeksraad voor Veiligheid verricht onafhankelijk onderzoek naar voorvallen en incidenten 
met als doel een bijdrage te leveren aan het voorkomen ervan in de toekomst. Onderzoeken van 
de Raad worden openbaar gemaakt om de maatschappij in staat te stellen kennis te nemen van de 
(achterliggende) oorzaken van voorvallen. De Raad doet tevens aanbevelingen voor verbetering 
van de veiligheid aan betrokken partijen en houdt de opvolging van aanbevelingen bij. Het 
voorliggende rapport bevat het resultaat van het door de Raad uitgevoerde onderzoek naar de 
oorzaken van de explosie van een aardgascondensaattank op een productielocatie van de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op 31 mei 2005 te Warffum. 
 

1.1. AANLEIDING ONDERZOEK 
De Raad heeft onafhankelijk onderzoek verricht naar het voorval2 te Warffum. De redenen hiervoor 
zijn: 

 Het betreft een ernstig ongeval, waaruit lering getrokken dient te worden door de 
betrokken partijen. 

 Binnen Nederland hebben in de industrie eerder soortgelijke ernstige voorvallen 
(tankexplosies) voorgedaan, waardoor het voorval bij de NAM niet uniek is. 

 De Raad heeft geconstateerd dat bij de NAM in de periode vóór het voorval, door 
verschillende partijen (waaronder NAM), veiligheidstekorten zijn geïdentificeerd, die 
suggereren dat het voorval op 31 mei 2005 niet op zichzelf staand is.  

 

1.2. DOELSTELLING ONDERZOEK 
Doelstelling van het onderzoek is het op onafhankelijke wijze achterhalen van de directe en 
achterliggende oorzaken van het voorval om: 

1. Belanghebbenden waaronder de familie van slachtoffers, werknemers en collega’s te 
informeren over wat er is gebeurd op 31 mei 2005. 

2. De betrokken partijen aanbevelingen te kunnen doen ter verbetering van hun 
veiligheidmanagement. 

3. De industrie in staat te stellen inhoudelijk te leren van dit voorval.  
  

1.3. ONDERZOEKSOPDRACHT EN AANPAK ONDERZOEK  
De Raad heeft voor zijn onderzoek mede gebruik gemaakt van het interne onderzoeksrapport van 
de NAM en GTI en de processen-verbaal van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de 
Arbeidsinspectie (AI). De onderzoeksopdracht is drieledig en omschreven als: 
  

1. Het onderzoeken van de directe oorzaken en achterliggende factoren van dit ernstig 
voorval, zo mogelijk gebruik makend van de resultaten van het interne onderzoek van de 
NAM en de onderzoeken van SodM/AI. 

 
2. Het nader analyseren van de achterliggende factoren specifiek in relatie tot 

arbeidsveiligheid op diverse niveaus, te weten:  
 De voorbereiding van de betreffende werkzaamheden. 
 Het toezicht op de voorbereiding. 
 De aansturing van aannemersbedrijf GTI en aannemersbedrijven in het algemeen 

door locatie-eigenaar NAM. 
 De aansturing van de monteurs en/of onderaannemers door aannemersbedrijf GTI 

(inclusief competenties, opleiding en toezicht). 
 Toegepaste ontwerprichtlijnen, ontwerpprocedure en inspectie/onderhouds/ 

bedrijfsvoorschriften voor opslagtanks voor brandbare vloeistoffen van de NAM. 
 De rol van de NAM in het gehele proces. 
 De wijze van toezicht door SodM. 

 

                                               
2 In de zin van de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid artikel 1 lid f. voorval: gebeurtenis die de dood of 
letsel van een persoon dan wel schade aan een zaak of het milieu veroorzaakt, alsmede een gebeurtenis die 
gevaar voor een dergelijk gevolg in het leven heeft geroepen. 
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3. Het beoordelen van mogelijke verbanden tussen andere vergelijkbare ongevallen en 
incidenten bij werkzaamheden op en nabij dergelijke tanks. 

 

1.4. LEESWIJZER  
Dit rapport bestaat uit 8 hoofdstukken. Na de inleiding in dit hoofdstuk wordt een overzicht van de 
feiten weergegeven in hoofdstuk 2, bestaande uit een situatieschets, een beschrijving van het 
verloop van het voorval en een samenvatting van de uitgevoerde onderzoeken door de NAM/GTI en 
SodM/AI. In hoofdstuk 3 is het beoordelingskader geschetst waartegen de Raad zijn waarnemingen 
heeft getoetst tijdens het analyseren van de onderzoeksgegevens. Tevens wordt getoetst aan de in 
hoofdstuk 4 opgenomen omschrijving van de betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden. De 
resultaten van de analyse voor wat betreft Warffum zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Uit oogpunt 
van de leesbaarheid heeft de Raad ervoor gekozen om zich in hoofdstuk 5 te beperken tot de 
hoofdlijnen en de relevante onderliggende analyses in de bijlagen op te nemen. In hoofdstuk 6 
staat beschreven in hoeverre de bevindingen van Warffum ook op andere locaties gelden en is het 
veiligheidsmanagement systeem van NAM beoordeeld. De conclusies en aanbevelingen staan 
achtereenvolgens in de hoofdstukken 7 en 8.  
De in het rapport opgenomen citaten zijn grijs gemarkeerd en cursief weergegeven. 
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2. FEITELIJKE INFORMATIE OVER HET VOORVAL  

Dit hoofdstuk bevat feitelijke informatie over het voorval in Warffum. In paragraaf 2.1 is een 
situatieschets gegeven. In paragraaf 2.2 zijn het verloop van het voorval evenals de activiteiten 
voorafgaand aan het voorval nader uitgewerkt. NAM en GTI hebben gezamenlijk onderzoek verricht 
naar de explosie. De resultaten van het onderzoek zijn op hoofdlijnen opgenomen in paragraaf 2.3. 
Ten slotte hebben het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Arbeidsinspectie op verzoek van 
het Openbaar Ministerie (OM) en de Regio Politie Groningen, een strafrechtelijk onderzoek 
ingesteld. Een korte toelichting hierop staat opgenomen in paragraaf 2.4. 
 

2.1. SITUATIESCHETS  
Deze paragraaf schetst in het kort de situatie op de productielocatie te Warffum en geeft enige 
achtergrondinformatie. 
 
2.1.1. Eigenaar productielocatie Warffum 
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is een joint venture van Shell en Esso (Exxon) en is 
in 1947 opgericht voor het opsporen en winnen van aardgas. NAM heeft in Nederland de status van 
een rechtpersoon in de vorm van een Besloten Vennootschap. Alle onderdelen van NAM vallen 
organiek onder het management van Shell Exploration and Production Europe (EPE). In 1959 heeft 
de NAM bij Slochteren het Groningen-gasveld aangeboord. Momenteel voorziet de NAM in circa 
75% van de totale gasproductie in Nederland, waarvan circa de helft uit het Groningen-gasveld 
komt en de andere helft afkomstig is van circa 100 kleinere productielocaties waaronder Warffum. 
 
2.1.2. Installatie en gebruik productielocatie Warffum 
De locatie Warffum (zie figuur 1) is één van de kleinere en onbemande productielocaties van de 
NAM waar sinds 1976 aardgas wordt gewonnen. Sinds 2000 werd de locatie Warffum in een 
zogenaamde ‘cold stand-by’ toestand gehouden. Dit betekent dat de locatie operationeel was, maar 
in principe niet produceerde. Alleen ten behoeve van reguliere productietesten van de installatie is 
kort geproduceerd. In 2003 is de installatie 1,5 dag in productie geweest en in 2004 drie uur. 
Tijdens deze winning is 4 m3 aardgascondensaat afgescheiden. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Vat V9 

Vat V19 

Tank T2 

Tank T1 

Tank T3 

Mobiele kraan 

Werkplaats GTI 

Kantoor SOT NAM 
Tijdelijke kantoren 

Figuur 1: Overzichtsfoto locatie Warffum (bron: KLPD Dienst Luchtvaart) 
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De productielocatie Warffum omvat twee putten3 en een gasbehandelingsinstallatie. Het ‘natte 
aardgas4’ wordt gewonnen in de putten en naar de gasbehandelingsinstallatie geleid, waar grofweg 
twee producten ontstaan. Het hoofdproduct betreft het ‘droge aardgas’, dat via een pijpleiding 
wordt afgevoerd naar het gastransportnetwerk van Gasunie. Het nevenproduct, 
aardgascondensaat, wordt tijdelijk opgeslagen in tanks T1 en T3 en vervolgens periodiek afgevoerd 
met tankwagens, dit al naar gelang van de gewonnen hoeveelheid aardgas. 
 
Gepland was om de locatie Warffum begin oktober 2005 in normale productie te nemen. Om te 
voldoen aan de huidige milieunormen en de daarvan afgeleide milieuvergunning was het 
noodzakelijk om de gasbehandelingsinstallatie gedeeltelijk te renoveren om zodoende de emissies 
naar de lucht te beperken. De renovatiewerkzaamheden betrof onder andere het aansluiten van 
twee tanks (tank T1 en tank T3) op een dampretoursysteem. Hiertoe was het aanbrengen van 
leidingwerk bovenop de tanks noodzakelijk (zie figuur 2). 
 

 
 

Figuur 2: Foto Tank T3 en Tank T1 op locatie Warffum na de explosie (bron: Arbeidsinspectie) 

 
2.1.3. Kenmerken aardgascondensaat 
Aardgascondensaat5 is een zeer vluchtige en brandbare vloeistof en ontstaat als nevenproduct uit 
het drogingsproces van aardgas. Het behoort tot de groep koolwaterstoffen en is qua 
stofeigenschappen vergelijkbaar met benzine. Het laat zich moeilijk vermengen met water en drijft 
op water. Door temperatuur verhoging kan aardgascondensaat overgaan in 
aardgascondensaatdamp. Aardgascondensaatdamp vermengt zich eenvoudig met lucht en kan 
hierdoor een explosief gasmengsel vormen. Aardgascondensaat heeft stofidentificatienummer UN-
1268 en gevaarsidentificatienummer6 GEVI:33 (zeer brandbaar). Het gevaarpotentieel van 
aardgascondensaat is bij de NAM omschreven in de “Gevaren Inventarisatie En Gevolg Evaluatie 
Lijst” (GIEGEL), en worden als hoog gekwalificeerd. 
 

                                               
3 Een put is een met verbuizing en diverse afsluiters afgewerkt boorgat (naar een ondergronds reservoir) . 
4 Aardgasputten produceren aardgas met daarin o.a. water en condensaat. Dit “natte” gas wordt in de 
behandelingsinstallatie gedroogd door het er uithalen van het water en condensaat (WaCo).  
5 Aardgascondensaat is een kleurloze vloeistof met een kookpunt tussen de 25-200°C afhankelijk van de 
samenstelling. Het vlampunt van aardgascondensaat is lager dan -40°C en het heeft een dichtheid van 600-800 
kg/m3. Door het hoge aromaatgehalte van 7-12%, waaronder benzeen, is aardgascondensaat tevens giftig. 
6 Het GEVI-nummer (gevaaridentificatienummer) is een code die bij het vervoer van gevaarlijke stoffen moet 
worden gebruikt, samen met het stofidentificatienummer of Verenigde Naties (UN) nummer van de stof. 

Toelichting:  
 
Tank T1 
 
 
 
Aangebrachte  
leidingwerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tank T3 
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2.1.4. Organisatie renovatiewerkzaamheden  
NAM maakt gebruik van ingenieursbureaus en aannemers voor het uitvoeren van 
haalbaarheidsstudies, renovaties van productielocaties en andere werkzaamheden. Omdat NAM 
voor de taak stond om de komende jaren veel renovatiewerkzaamheden uit te voeren, is gekozen 
voor een project(organisatie)vorm. Het doel was de werkzaamheden integraal uit te besteden. Zo 
is samenwerking ontstaan tussen de NAM, Ingenieursbureau Tebodin en Aannemer GTI. 
 
Deze projectsamenwerking is geformaliseerd in verschillende overeenkomsten. Medio 2002 is een 
raamcontract getekend tussen de NAM als opdrachtgever en Ingenieursbureau Tebodin; het 
zogenaamde Landelijk Onshore Projecten (LOP) contract. Ingenieursbureau Tebodin voert de regie 
van het LOP-contract en heeft met de twee voorkeursaannemers waaronder GTI7 een 
consortiumovereenkomst gesloten, waarin de contractvoorwaarden uit het LOP-contract één op één 
van toepassing zijn verklaard voor twee voorkeursaannemers. Als onderdeel van deze 
consortiumovereenkomst is de volgende taakverdeling tussen de Tebodin en GTI afgesproken: 

 “Ingenieursbureau Tebodin: Verantwoordelijk voor het totale project management, 
ontwerp- en engineeringwerkzaamheden, consultancy, management van oplevering, en 
overdracht evenals inkoop van materieel en materiaal. 

 Voorkeursaannemer GTI: Verantwoordelijk voor bouwplaatsmanagement, uitvoeren van 
werkzaamheden aan installaties inclusief werkvoorbereiding, onderaanneming en inkoop 
van materialen.” 

 
Op basis van deze taakverdeling wordt per project een gedetailleerde taakverdeling afgesproken. 
Een meer gedetailleerde taakverdeling is opgenomen in het specifieke V&G8 plan voor de 
renovatiewerkzaamheden Warffum, waarin onder meer is opgenomen dat de GTI Construction 
Manager voor de uitvoeringsfase V&G verantwoordelijk was. 
 
Het LOP-contract is in 2002 tot stand gekomen vanuit het streven naar een optimale en 
kosteneffectieve samenwerking tussen Opdrachtgever NAM en zijn opdrachtnemers. De initiële 
contractduur was vijf jaar, waarbij Opdrachtgever NAM de mogelijkheid heeft om het contract met 
twee maal twee en half jaar te verlengen. Bij het niet goed functioneren kan NAM het contract 
direct eenzijdig opzeggen. 
 
Onder de vlag van het LOP-contract zijn tussen 2002 – 2005 circa 100 projecten voor 
opdrachtgever NAM uitgevoerd. Deze projecten variëren van haalbaarheidsstudies door alleen 
Ingenieursbureau Tebodin tot circa 20 uitvoeringsprojecten met één van de voorkeursaannemers. 
Ingenieursbureau Tebodin stuurde het LOP-contract vanuit zijn vestiging Hengelo.  
Als onderdeel van het LOP-contract wordt jaarlijks door Opdrachtgever NAM een jaarplan 
vastgesteld, waarin het verwachtte aantal projecten met bijbehorend werkvolume op hoofdlijnen 
wordt bepaald. Het LOP-consortium stelt vervolgens per project een projectteam samen en stuurt 
het gehele LOP-contract met een kernteam van het Consortium.  
 
Het LOP-projectteam voor de renovatiewerkzaamheden op Warffum bestond uit een aantal 
personen, waaronder een Tebodin Projectmanager, die verantwoordelijk was voor het 
projectmanagement en het ontwerp, een GTI Constructiemanager die verantwoordelijk was voor de 
uitvoering. 
 
Het NAM Contract Management team heeft onder leiding van de NAM LOP Contractmanager de 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de NAM LOP Contracthouder gedelegeerd 
gekregen. Het LOP contract wordt operationeel gemanaged in een ‘Kernteam overleg’ van het 
Kernteam van het Consortium en het NAM Contractmanagement team. 
 
Figuur 3 bevat een schematisch overzicht van de organisatieonderdelen en partijen zoals die 
betrokken waren bij de renovatiewerkzaamheden op de productielocatie Warffum. Specifiek voor 
de veiligheid was in het LOP contract de volgende verdeling op hoofdlijnen beschreven: 
 
De opdrachtgever/locatie-eigenaar de NAM met onderscheid in: 

 NAM Operations, verantwoordelijk voor het operationele beheer van de productielocatie 
Warffum. 

 NAM Projecten; verantwoordelijk voor (i) het managen van het integrale LOP-contract 
vanuit NAM en (ii) voor de projectinput in relatie met het Warffumproject. 

 EPE-staforganisaties, waaronder veiligheidsorganisatie. 

                                               
7 Deze tweede voorkeursaannemer is in dit rapport niet met naam genoemd, omdat deze geen relatie met het 
onderzochte voorval heeft. 
8 Veiligheid en Gezondheid 
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Het LOP-Consortium met onderscheid in: 
 Tebodin, verantwoordelijk voor projectmanagement en ontwerp van de 

renovatiewerkzaamheden. 
 GTI, verantwoordelijk voor de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden. 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Schematisch overzicht betrokken organisatieonderdelen renovatiewerkzaamheden.  

 
Ondanks dat de Onderzoeksraad betrokkenen over het algemeen anonimiseert, is het voor de 
inzichtelijkheid van het rapport van belang dat de belangrijkste functionarissen en 
verantwoordelijkheden zijn beschreven: 
 
NAM Operations 
 NAM Operations Clusterleider; verantwoordelijk voor de veilige Operations van meerdere 

productie-locaties binnen Land Asset, zoals de locatie Warffum. 
 
 NAM Operations Coördinator9; tijdens de renovatiewerkzaamheden het dagelijks 

aanspreekpunt van NAM Operations op de normaal onbemande productielocatie Warffum. Deze 
NAM Operations Coördinator is voor het project Warffum tijdelijk gedetacheerd van NAM 
Operations naar NAM Projecten. 

 
NAM Projecten 
 NAM Projectmanager; vanuit NAM Projecten verantwoordelijk voor het managen van het 

project renovatiewerkzaamheden Warffum. 
 
 NAM LOP Contractmanager/NAM LOP Contracthouder; vanuit NAM Projecten verantwoordelijk 

voor het managen van het LOP-contract (van alle circa 100 projecten, waaronder het project 
renovatiewerkzaamheden Warffum). 

 
 NAM Constructie Coördinator; vanuit NAM Projecten verantwoordelijk voor het dagelijkse 

toezicht op de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden waaronder Warffum. 
 
 Tebodin LOP Contractmanager; vanuit LOP integraal verantwoordelijk voor het beheerst 

uitvoeren van de verschillende projecten en formeel aanspreekpunt voor NAM Projecten. 

                                               
9 De oorspronkelijke NAM Operations Coördinator is per begin maart 2005 vervangen door een tweede NAM 
Operations Coördinator. De overdracht heeft in één week plaatsgevonden (zie ook paragraaf 5.2.3, item 2). 
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 Tebodin Projectmanager; vanuit LOP verantwoordelijk (ingevuld door twee personen)10 voor 

het projectmatig uitvoeren van het project renovatiewerkzaamheden op productielocatie 
Warffum. 

 
 GTI Contractmanager; vanuit LOP verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 

renovatiewerkzaamheden te Warffum, conform het ontwerp opgesteld door Tebodin. De GTI 
contractmanager is ook V&G verantwoordelijk voor de uitvoeringsfase. 

 
 

2.2. VERLOOP VAN HET VOORVAL 
 
Om de activiteiten tijdens én direct voorafgaand aan het voorval te reconstrueren zijn alle 
activiteiten en actoren in beeld gebracht met behulp van een tijdlijn analyse. De volledige tijdlijn is 
weergegeven in bijlage 3. 
 
2.2.1. Stilstand locatie Warffum 
 
De locatie Warffum was sinds 2002 in een zogeheten ‘cold stand-by’ toestand. In februari 2005 
startte de zesjaarlijkse inspectiestop. Het doel van deze inspectiestop was onder andere het in 
kaart brengen en verhelpen van gesignaleerde (potentiële) defecten. De inspectiestop is onder 
verantwoordelijkheid van NAM Operations uitgevoerd door OMC11. In april 2005 startte de 
renovatiewerkzaamheden vanuit het LOP-project. 
 
Eén van de werkzaamheden in dit kader van de inspectiestop was het uitdeuken van tank T1. 
Vanuit NAM Operations is in verband met het uitdeuken van tank T1 de vraag gesteld of de tank T1 
en tank T3 leeg moesten. Door NAM Projecten is dit verzoek in verband met de 
renovatiewerkzaamheden die onder het LOP contract uitgevoerd zouden worden, afgewezen. 
Uiteindelijk heeft de clusterleider van NAM Operations besloten om tank T1 (op budget van NAM 
Operations) toch te laten schoonmaken om zo de werkzaamheden van het uitdeuken van tank T1 
veilig te kunnen uitvoeren. Tank T3, waarop de renovatiewerkzaamheden van 31 mei 2005 hebben 
plaatsgevonden is niet veiliggesteld. 
 
2.2.2. De tankinhoud voorafgaand aan het voorval 
Tijdens het voorval was circa 170 m3 water (regenwater en productiewater afkomstig uit het 
industriële proces) en tussen de 30 m3 en 37 m3 aardgascondensaat in tank T3 aanwezig. De 
hoeveelheid aardgascondensaat is hoofdzakelijk geproduceerd in de productie periode najaar 2001, 
maar is ook vrijgekomen bij de jaarlijkse veiligheidstesten hierna. Ook tank T1 bevatte voor de 
inspectiestop water en aardgascondensaat. De combinatie van water en aardgascondensaat wordt 
in de praktijk ook wel watercondensaat (WaCo) genoemd. 
 
Tijdens de renovatiewerkzaamheden is tank T3 meerdere 
keren geopend. Hierdoor kon lucht binnentreden. Ook kon 
lucht toetreden via het druk-vacuümventiel. Het druk-
vacuümventiel zorgt voor compensatie van drukverschillen 
die ontstaan door onder andere temperatuursverschillen. 
Deze temperatuursverschillen hebben zich ook 
daadwerkelijk voorgedaan in de dagen voor het voorval.  
 
Door het dichtheidsverschil tussen beide vloeistoffen drijft 
aardgascondensaat op water. Als gevolg van de 
vluchtigheid van het aardgascondensaat is door toetreding 
van lucht een brandbaar en explosief gasmengsel ontstaan 
boven het aardgascondensaat en onder het tankdak (zie 
figuur 4).  
 
 

                                               
10 De oorspronkelijke Tebodin Projectmanager heeft eind februari een aantal andere taken gekregen, waardoor 
hij slechts beperkt voor het project beschikbaar was. Hij is medio mei 2005 vervangen. 
11 OMC: Onshore Maintenance Contract (NAM) 

AARDGASCONDENSAAT 

 

WATER 

Figuur 4: Schematische weergave 
van de inhoud van tank T3 

GASMENGSEL 
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2.2.3. Werkzaamheden voorafgaand aan het voorval 
Op de ochtend van het voorval (dinsdagochtend 31 mei 2005) waren volgens de aanwezigheids-
registratie 20 personen aanwezig op de locatie Warffum voor het uitvoeren van diverse 
renovatiewerkzaamheden aan de gasbehandelingsinstallatie.  
 
Om circa 9.00 uur waren drie medewerkers van aannemer GTI aan het werk op het dak van tank 
T3 om de leidingen voor het dampretoursysteem aan te brengen. De dag vóór het voorval hadden 
medewerkers van GTI een horizontale leiding aangebracht op het dak van tank T3 waarop een 
samenstel van verticale leidingen en afsluiters moest worden aangebracht. Daarnaast was enkele 
weken geleden door een collega van GTI een zogenoemde kogelafsluiter aangebracht, die tank T3 
afsluit van de buitenlucht, alsmede een druk-vacuümventiel. Dit heeft toen niet geleid tot 
problemen, maar had ook tot dezelfde situatie kunnen leiden als op 31 mei 2005.  
 
Het aan te brengen leidingenstelsel was al in een eerdere fase in een tijdelijke loods op de locatie 
Warffum geprefabriceerd. Drie medewerkers, te weten twee pijpfitters en een lasser, waren bezig 
om het reeds geprefabriceerde leidingstuk op het dak van tank T3 met een mobiele kraan op de 
juiste plek af te stellen. Vervolgens was het de bedoeling deze vast te lassen. Om de 
laswerkzaamheden tegen weersinvloeden te beschermen was op het dak van de tank T3 een 
lastent geplaatst. De lastent had een omvang van circa twee bij twee meter met een nokhoogte 
van eveneens twee meter. De tweede aanwezige pijpfitter verrichtte die ochtend in principe elders 
op de locatie werkzaamheden, maar op verzoek van zijn twee collega’s assisteerde hij bij het 
aanbrengen van de leiding op het dak van tank T3. 
 
Het is gebruikelijk dat de te koppelen leidingen in eerste instantie met zogenaamde hechtlassen 
worden verbonden. Dit gaat door verspreid over de cirkelvormige omtrek van de aan elkaar te 
lassen leidingen hechtlassen te plaatsen. Hiermee wordt de lasverbinding tijdelijk tot stand 
gebracht om vervolgens de definitieve volledige las te kunnen maken. 
 
Om circa 9.00 uur maakte de lasser drie hechtlassen (zie figuur 7a en 7b). Bij de eerste drie 
hechtlassen heeft geen explosie plaatsgevonden. Na deze drie hechtlassen heeft de tweede 
pijpfitter het dak van tank T3 verlaten om ondersteuningsmaterialen (houten keggen) op te halen. 
Vanaf dit moment zijn er geen getuigenverklaringen meer. In het verdere verloop worden twee 
mogelijkheden onderscheiden.  
 
Mogelijkheid 1:  
Na het aanbrengen van de lassen is de kogelafsluiter (al dan niet bedoeld) geopend en is het 
explosieve mengsel ontstoken op de restwarmte van een las. 
 
Mogelijkheid 2:  
Er is gestart met het aanbrengen van een vierde hechtlas. Deze hechtlas moest vlak naast de 
kogelafsluiter aangebracht worden (zie figuur 5.2a en 5.2b). De kogelafsluiter is vervolgens (al dan 
niet bedoeld) geopend met de hendel (zie figuur 6). Door het omzetten van de hendel kon de 
brandbare en explosieve damp vanuit de tank vrijkomen via de opening in het buizenstelsel. Bij het 
plaatsen van de vierde hechtlas ontstond een explosie/explosieve verbranding van de damp.  
Deze mogelijkheid wordt mede ondersteund door technische aanwijzingen dat er drie hechtlassen 
en één start van een hechtlas zijn aangetroffen (zie figuur 7a). Als gevolg van de explosie zijn drie 
hechtlassen van het leidingstuk afgebroken. Ter hoogte van de vierde las is het begin van een las 
te zien, maar de las eindigt in een vloeidruppel (zie figuur 7b).  
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Figuur 5.1a: Bovenaanzicht positie lasser voor 
plaatsen van eerste drie hechtlassen. Toelichting: 
- Reeds aangebrachte leidingen zijn rood. 
- Nieuw aan te brengen leidingdeel is blauw. 
- Kogelafsluiter zit in bestaande rode leiding en 

heeft groene hendel (in gesloten positie) 
 

 
Figuur 5.1b: Driedimensionaal aanzicht positie van 
de lasser voor het plaatsten van de eerste drie 
hechtlassen voor de verbinding tussen bestaande 
(rode) en nieuwe (blauwe) leidingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Figuur 5.2a: Bovenaanzicht positie lasser voor het 
plaatsen van de vierde hechtlas. Lasser is omgelopen 
om vierde las te plaatsen en kogel afsluiter is daarbij 
geopend (groen weergegeven). 
 

 
Figuur 5.2b: Driedimensionaal aanzicht positie lasser 
voor het plaatsen van vierde hechtlas. 

 
Figuur 5: Schematische weergave van lasposities lasser op dinsdag 31 mei 2005 om circa 9.00 uur op de  
productielocatie Warffum. In de weergave is alleen de (mogelijke) positie van de lasser weergegeven, niet van  
de overige twee personen. 
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Figuur 6: Foto van de leidingdelen op tank T3 in de situatie na het voorval (bron: Arbeidsinspectie) 
 
 
Toelichting:  
Dit betreft de horizontale leiding op het dak met het drukvacuümventiel, de later geplaatste en 
geflensde kogelafsluiter en de locatie waar het nieuwe leidingdeel werd geplaatst. Dit leidingdeel 
was op de tank T3 aanwezig bij de start van de werkzaamheden in de ochtend van 31 mei 2005.  
 
 

 

 
 

Figuur 7a: Bovenaanzicht van de leiding waarop  

het leidingstuk gemonteerd is  

Figuur 7.b: Detail aanzicht van de laatste las met 

daarbij de vloeidruppel 
 
   
 
2.2.4. Gevolgen van het voorval 
De op het dak aanwezige lasser en eerste fitter zijn als gevolg van de explosie omgekomen. Door 
de explosie is het dak van de tank geblazen en is een grote brand ontstaan. Het dak van de tank is 
half over tank T3 terecht gekomen. Brandend aardgascondensaat is in de directe nabijheid van de 
tank en op de tweede fitter neergekomen.  
 
Direct na de explosie heeft de NAM Operations Coördinator het alarmnummer 112 gebeld met het 
verzoek om assistentie. Om circa 9.15 uur is het Voorval Coördinatie Team op het hoofdkantoor 
van de NAM in Assen bijeengeroepen. De brandweer heeft de brand gecontroleerd laten 
uitbranden. Om circa 10.35 uur was de brand volledig gedoofd. Omstreeks 10.05 uur is het eerste 
slachtoffer geborgen en rond 10.55 uur is ook het tweede slachtoffer geborgen.  
 
De tweede fitter, die op het moment van de explosie vanaf het dak van de tank naar beneden liep, 
heeft zijn leven mede te danken aan de brandvertragende werkoverall die hij droeg (zie figuur 8). 

 
 
Kogelafsluiter, met de hendel in 
de geopende stand 
 
Opening in leidingstelsel en 
locatie van de hechtlassen 
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Hij werd met het brandende aardgascondensaat overspoeld en liep brandwonden aan hoofd en 
handen op. Hij was zwaar gewond maar kon zonder hulp de omgeving van de tank verlaten.  
 
Een brandweerman heeft lichte brandwonden opgelopen tijdens een poging om één van de 
slachtoffers te benaderen. 
 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de psychische gevolgen voor de betrokken medewerkers 
evenals voor de nabestaanden groot zijn. Een aantal van de direct betrokkenen was één jaar na de 
tankexplosie nog niet volledig arbeidsgeschikt. Tank T3 werd als verloren beschouwd. De 
naastgelegen apparatuur liep (beperkte) hitte- en waterschade op. De locatie Warffum is door de 
NAM uiteindelijk medio oktober 2005 hersteld en in januari 2006, na het uitvoeren van 
risicoanalyses en aanvullende maatregelen12, weer in gebruik genomen. 
 

 
 
Figuur 8:  De brandvertragende werkoverall van 

de tweede pijpfitter, waarop zichtbaar 
is dat de fitter een harnas- valgordel 
droeg (Bron: Arbeidsinspectie) 

 
 
2.2.5. Achtergrond slachtoffers GTI  
De twee dodelijke slachtoffers waren respectievelijk een man van 58 jaar en een man van 33 jaar. 
Het derde zwaargewonde slachtoffer was een man van 62 jaar oud. Deze drie slachtoffers waren 
door GTI ingehuurd vanuit verschillende uitzendbureaus.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat de slachtoffers ruimschoots ervaring hadden als pijpfitter en 
lasser. Zij hadden een vaktechnische opleiding doorlopen alsook specifieke veiligheidsopleidingen 
waaronder de VVA1 opleiding (Basis veiligheid voor Aannemers). Zij waren de Nederlandse taal 
goed machtig. Eventuele medisch beperkingen zijn tijdens het onderzoek en de uitgevoerde 
schouwing nadien niet geconstateerd. 
 

                                               
12 NAM heeft naar aanleiding van het ongeval meerdere technische, procedurele en organisatorische 
maatregelen genomen. Deze zijn niet door de Onderzoeksraad onderzocht. 
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2.3. ONDERZOEK NAM/GTI 
 
Na het voorval heeft de NAM in samenwerking met GTI direct een onderzoek gestart met als doel 
lering te trekken uit de gebeurtenis. De NAM is opgetreden als leider van het onderzoek en GTI is 
als werkgever van de betrokken slachtoffers. Tebodin, de tweede contractpartij vanuit het LOP 
contract, is bij het onderzoek niet betrokken geweest.  
 
 
In het onderzoeksrapport van de NAM/GTI13 wordt de directe oorzaak van het voorval als volgt 
beschreven: 
 
“Op de ochtend van 31 mei waren één lasser en twee pijpfitters aan het werk op het dak van T3 
waar zij het leidingwerk aan de ‘stroomafwaartse’ zijde van de kogelafsluiter installeerden. Deze 
pijpleiding vereiste een (ter plaatse) gelaste verbinding. De aan te brengen leidingdelen waren niet 
positief geïsoleerd14, maar werden slechts door de kogelafsluiter van de inhoud van tank T3 
gescheiden. 
 
Na het ongeval werd de afsluiter in de geopende stand aangetroffen. De meest waarschijnlijke 
hypothese luidt, dat de afsluiter open stond tijdens de laswerkzaamheden aan het tussenstuk 
waardoor er een open verbinding was tussen een explosief mengsel in de tank en de vonken van 
de laswerkzaamheden. Deze aanname kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld. De 
kogelafsluiter is bovendien nooit bedoeld geweest als een zogeheten ‘positieve isolatie’. Andere 
oorzaken – hoewel minder waarschijnlijk – kunnen ook de explosie hebben veroorzaakt.” 
 
NAM/GTI heeft bij het onderzoek gebruik gemaakt van de Tripod-analyse.15 Op basis van deze 
analyse heeft de NAM/GTI een drietal ontbrekende (voorzorgsmaatregelen) barrières gedefinieerd: 
 
- “De tank was niet leeggemaakt en gereinigd. 
- Werkzaamheden met ‘open vuur’ (d.w.z. laswerk) werden verricht in een zone 016. 
- Er was geen positieve isolatie (bijvoorbeeld door een blindplaat) tussen de koolwaterstoffen in 

de tank en het te installeren leidingwerk.” 
 
Vervolgens heeft de NAM/GTI tien conclusies getrokken ten aanzien van de onderliggende 
oorzaken voor het voorval, waaraan vervolgens de tien aanbevelingen zijn gekoppeld. Tot slot 
heeft de NAM/GTI eveneens aanbevelingen opgenomen voor opvolging binnen EPE en GTI. De 
hoofdpunten van de tien belangrijkste onderliggende oorzaken volgens de NAM/GTI zijn 
onderstaand opgenomen en hebben in eerste instantie betrekking op Warffum, maar zijn door de 
NAM zelf breder getrokken omdat op andere locaties dezelfde systematiek wordt gehanteerd: 
 
1. “Er was sprake van tekortkomingen in het Corporate Management System (CMS). 
2. Aan de taken en verantwoordelijkheden zoals deze voor de NAM als locatie-eigenaar, voor LOP 

als werkgever en voor individuele personeelsleden van de NAM en LOP onder de ARBO-wet 
worden gedefinieerd, werd geen effectieve invulling gegeven en zij werden niet volledig 
begrepen. 

3. Bestaande procedures werden niet adequaat toegepast. 
4. Binnen de operationele organisatiestructuur voor de werkvoorbereiding en uitvoering van 

activiteiten functioneerde de communicatie tussen de disciplines niet goed. Dit had tot gevolg 
dat er op de lagere (plaatselijke) organisatieniveaus een gebrek aan effectieve communicatie 
en samenwerking was. 

5. De verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen Project Support en Production 
Operations was onduidelijk. 

                                               
13 ref: EP200510207196, geen datum; uitgebracht 19 oktober 2005. 
14 Positief geïsoleerd is een terminologie die binnen de NAM wordt gehanteerd. De term wordt gebruikt om aan 

te geven dat een installatie zoals een tank en of leiding veilig wordt gesteld door bijvoorbeeld een steekplaat 
(afsluitende plaat) te plaatsen in een leiding achter een afsluiter. Hierdoor wordt voorkomen dat in het geval 
een afsluiter niet geopend mag worden of toch doorlaat (bijvoorbeeld lekkage) de (vloei)stof niet door kan 
stromen. Het betreft in feite een aanvullende borging. 

15 Voor achtergrond informatie met betrekking tot de Tripod analyse zie bijlage 5. 
16 De zone indeling is een gebiedsindeling waar in dit geval gassen kunnen vrijkomen. De kwalificatie 0-1-2 is 

afhankelijk van de mate en frequentie waarin dit gebeurt. Ook bepaalt dit de grenzen van de zone. Zone 0 
betreft een gebied waarbinnen een ontplofbare atmosfeer voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig 
is. 
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6. Ineffectieve implementatie van het LOP contract resulteerde in overlappende VGWM taken en 
verantwoordelijkheden tussen projectpersoneel van LOP en de NAM, slechte afstemming tussen 
Tebodin als LOP hoofdaannemer en GTI als partner/onderaannemer voor de constructie, 
inadequate opvolging van vervolgacties uit de RI&E en ineffectieve sturing door het LOP 
bestuur en het LOP managementteam. 

7. Niet adequate inzet van de beschikbare menskracht in relatie tot de fluctuerende werklast –
zowel binnen de NAM als LOP- leidde tot personeelswisselingen, meervoudige projecttaken en 
een gefragmenteerde focus op de uitvoering van de betreffende activiteiten. 

8. De werkvoorbereiding was niet grondig genoeg om adequate VGWM maatregelen te formuleren 
en te implementeren. 

9. De afstemming van de VGWM werkzaamheden binnen de organisatie was niet effectief en de 
ondersteuning die voor de werkzaamheden op locatie werd geboden, was niet optimaal. 

10. Historische verbeteringen in de NAM’s veiligheidsprestaties hebben ertoe geleid dat de 
aandacht verschoven is van procesrisico’s naar operationele veiligheid (bijv. uitglijden, 
struikelen en vallen) – hetgeen in de afgelopen jaren werd weerspiegeld in het veiligheidsbeleid 
en de communicatie over veiligheid. Hierdoor was er minder aandacht voor de veilige 
uitvoering van kritische activiteiten in de nabijheid van koolwaterstoffen.”  

 
De NAM/GTI definieert in het onderzoek als onbeantwoorde vraag dat diverse mensen 
(voorafgaand aan het ongeluk) wisten van de aanwezigheid van aardgascondensaat én van de 
risico’s van ‘open vuur’ in de werkomgeving, maar desondanks geen interventies hebben gepleegd 
op het moment dat de voor de veiligheid kritische werkzaamheden daadwerkelijk plaatsvonden in 
hun aanwezigheid.  
 
 

2.4. ONDERZOEK SODM EN AI (MHC) 
 
Na het voorval hebben het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Arbeidsinspectie afdeling 
Major Hazard Control (MHC) op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) en de Regio Politie 
Groningen, een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Dit onderzoek stond onder leiding van het OM 
te Groningen.  
 
SodM heeft een proces-verbaal17 opgesteld, waarin is opgenomen dat niet is voldaan aan de 
volgende artikelen van de Arbeidsomstandighedenwet 1998: 
 

 artikel 3, lid 1 onder b ‘zoveel mogelijk voorkomen van risico’s voor veiligheid en 
gezondheid van de werknemer’ 

 artikel 8, lid 1 ‘doeltreffend inlichten van werknemers over risico’s door de werkgever’ 
 artikel 8, lid 4 ‘toezicht door de werkgever op naleving instructies en voorschriften’ 
 artikel 19, lid 1 ‘verschillende werkgevers werken doelmatig samen’ 

 
In dit proces-verbaal is tevens opgenomen dat niet voldaan is aan een aantal artikelen uit het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, te weten: 
 

 Artikel 2.41, lid 1 ‘toezicht uitoefenen door verantwoordelijk persoon bij in gebruik zijnde 
bemande arbeidsplaatsen in winningindustrie’. 

 Artikel 2.41, lid 5 ‘op een arbeidsplaats wordt op een te begrijpen wijze gecommuniceerd’. 
 Artikel 3.34, lid 1 ‘in zones met gevaar voor verstikking, bedwelming, etc. worden de 

benodigde maatregelen genomen om het gevaar te voorkomen’. 
 Artikel 8.12 ‘Reservoirs zijn voorzien met voorgeschreven gevaarssymbolen’. 

 
Naast het proces-verbaal van SodM heeft ook de Arbeidsinspectie (AI) een proces-verbaal18 van 
technische bevindingen opgesteld dat onderdeel uitmaakt van het hiervoor genoemde (hoofd) 
proces-verbaal. Op grond van het proces-verbaal heeft de Officier van Justitie besloten 
strafrechtelijke vervolging in te stellen. 

                                               
17 ref: 5708525, d.d. 21 april 2006 
18 ref: 210500227/DOC01, d.d. 11 april 2006 
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3. BEOORDELINGSKADER  

Dit hoofdstuk bevat het gehanteerde beoordelingskader bij het onderzoek naar de explosie te 
Warffum op 31 mei 2005. Een beoordelingskader vormt een essentieel onderdeel van het 
onderzoek aangezien het van belang is aan te geven tegen welke normen en criteria beoordeeld is. 
Het beoordelingskader vormt een omschrijving van de gewenste situatie op hoofdlijnen. Door 
hiertegen te toetsen en de afwijkingen te identificeren kan inzichtelijk gemaakt worden waar 
verbetering mogelijk en/of aanvulling noodzakelijk is. 
 
Het beoordelingskader van de Raad bestaat uit drie delen. Het eerste deel betreft de wet- en 
regelgeving die van kracht is voor Landwinnings (onshore) installaties. Het tweede deel is 
gebaseerd op de nationale en internationale richtlijnen uit de branche alsmede interne 
bedrijfsrichtlijnen en managementsystemen. Het derde deel beschrijft de verwachting van de Raad 
ten aanzien van de wijze waarop de betrokken partijen invulling geven aan de eigen 
verantwoordelijkheid voor veiligheid en veiligheidmanagement. 
 

3.1. WET- EN REGELGEVING 
 
In het kader van dit onderzoek zijn de Mijnbouwwet en de Arbeidsomstandighedenwet 1998 
(Arbowet) het meest relevant. 
  
Op 1 januari 2003 is een nieuwe Mijnbouwwet van kracht geworden. Deze wet is de modernisering 
van de oude Mijnwet met bijbehorende regelgeving. Op diezelfde datum is ook de Arbowet van 
toepassing geworden voor alle mijnbouwactiviteiten, inclusief de land (onshore) winninglocaties. 
Vóór deze datum waren eisen die gesteld werden aan veiligheidsmanagementsystemen (VMS) en 
Safety Cases (SC-veiligheidsrapporten) vastgelegd in “Nadere Regelen onder het mijnreglement”. 
Met de toepassingsverklaring van de Arbowet voor de mijnbouw zijn deze eisen onverkort 
overgenomen in de Arboregeling. Mits goed toegepast, zorgen deze systemen en rapporten voor 
een heldere structuur in de risicoafweging die voldoet aan wet- en regelgeving. Zowel de 
Mijnbouwwet als de Arbowet bestaan uit de wet zelf en aanvullende onderliggende regelgeving. De 
wetten worden nader uitgewerkt in een besluit. De regelingen geven nadere uitwerkingen van het 
besluit. Daarnaast kent de Arbowet ook nog beleidsregels die een interpretatie geven van 
wettelijke bepalingen. 
 
3.1.1. Mijnbouwwet en mijnbouwbesluit 
Artikel 6 van de Mijnbouwwet stelt dat de exploratie en productie van mineralen niet is toegestaan 
zonder vergunning van de Minister van Economische Zaken. De Mijnbouwwet beschrijft de 
voorwaarden voor het proces van het verkrijgen, houden en uitvoeren van een vergunning voor het 
exploreren en produceren van mineralen. In artikel 33 wordt de vergunninghouder gehouden 
ongewenste effecten op onder andere milieu en veiligheid te voorkomen. Artikel 49 geeft de 
overheid de mogelijkheid nadere regels (besluiten en regelingen) in te voeren teneinde de 
preventie van ongewenste effecten te bewerkstelligen.  
 
Het toezicht op het naleven van wet- en regelgeving op mijnbouwinstallaties is de taak van het 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), onder de verantwoordelijkheid van (i) de Minister van 
Economische Zaken voor de mijnbouwwetgeving, (ii) de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid voor de Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijden- en Warenwetgeving en (iii) 
van de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor de 
milieuwetgeving. Conform het Besluit “Buitengewoon Opsporingsambtenaar Staatstoezicht op de 
Mijnen 2004” zijn de ambtenaren van deze dienst ook aangewezen als buitengewoon-
opsporingsambtenaar voor de hierboven genoemde verschillende wettelijke regimes19. 
 
3.1.2. Arbeidsomstandighedenwetgeving 
De Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Arbowet) is een kaderwet die een wettelijk raamwerk biedt 
voor zowel werkgevers als werknemers om de veiligheid en gezondheid van werknemers te 
bevorderen. De wet is van toepassing op de werkgever-werknemer relatie. Daarbij is de 
gezagsverhouding bepalend en niet of de werknemer in (loon)dienst is bij de werkgever. Een 

                                               
19 Dit besluit is genomen namens de Minister van Justitie op 1 juli 2004. 
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aantal regels uit de arbowet die van toepassing zijn op dit onderzoek staan hieronder beknopt 
weergegeven. 

• Artikel 3 van de wet verplicht werkgevers een zo goed mogelijk arbobeleid te voeren. Het 
werk moet zodanig worden georganiseerd volgens de stand der techniek of de stand der 
wetenschap, dat de veiligheid en gezondheid van werknemers niet nadelig wordt beïnvloed.  

• Artikel 5 van de wet geeft aan dat werkgevers een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie 
(RI&E) dienen uit te voeren. Maatregelen ter beperking van het risico worden in deze RI&E 
meegenomen. Tevens hoort een plan van aanpak waarin de tekortkomingen worden 
aangepakt, deel uit te maken van een RI&E. 

• Artikel 8 schrijft voor dat de werkgever ervoor zorgt dat de werknemers doeltreffend 
worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, 
evenals over de maatregelen die gericht zijn op het voorkomen of beperken van deze 
risico’s. 

• Artikel 13 van de wet schrijft voor dat de werkgever zich moet laten bijstaan door een of 
meer deskundige werknemers of andere deskundige personen. 

• Artikel 19 schrijft voor dat werkgevers onderling samen moeten werken indien 
verschillende werkgevers in een bedrijf of inrichting werk doen verrichten. 

• Artikel 2.42 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vult deze verplichting nader in voor de 
winningsindustrie door middel van het opstellen van een veiligheids- en 
gezondheidsdocument (V&G-document). De werkgever die verantwoordelijk is voor de 
arbeidsplaats in de winningsindustrie coördineert alle maatregelen betreffende veiligheid en 
gezondheid en geeft in het V&G-document het doel, de maatregelen en de wijze van 
uitvoering van deze coördinatie aan. 

 
Naast deze artikelen uit de Arbeidsomstandighedenwet 1998 zijn nog meer artikelen uit het 
Arbeidsomstandighedenbeleid en de Arbeidsomstandighedenregeling van toepassing. De volledige 
tekst van bovengenoemde artikelen is weergegeven in bijlage 4 van dit rapport. 
 

3.2. VIGERENDE NORMEN EN RICHTLIJNEN 
 
Het tweede niveau van het beoordelingskader is gebaseerd op de nationale en internationale 
richtlijnen uit de branche zelf, op interne bedrijfsrichtlijnen en op managementsystemen. Voor de 
locatie Warffum waren onderstaande normen van toepassing. 
 
3.2.1. Branche normen 
De voormalige Commissie voor Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR) bracht de 
zogenoemde CPR-richtlijnen uit. Deze richtlijnen worden veel gebruikt bij vergunningverlening en 
algemene regels (8.40-AMvB's) op grond van de Wet milieubeheer en bij arbeids-, transport- en de 
brandveiligheid. De CPR20 richtlijn 9.2 beschrijft aan welke voorwaarden moet worden voldaan 
wanneer aardolieproducten worden opgeslagen. Het gaat hierbij om de opslag van “Vloeibare 
aardolie producten21, bovengrondse opslag kleine installatie”(< 84.000 m3). Deze uitgave dateert 
van 1985 en was van toepassing op tank T3 die gebouwd is in 1986. 
 
VROM brengt de CPR-richtlijnen opnieuw uit in de publicatiereeks 'Gevaarlijke Stoffen' (PGS). Deze 
reeks vervangt de CPR-richtlijnen. Bij de overgang van de CPR richtlijnen naar de PGS richtlijnen 
zijn sommige richtlijnen inhoudelijk niet aangepast, alleen de omslag en de naam of nummering is 
aangepast. Andere richtlijnen zijn volledig geactualiseerd en herzien. Of een richtlijn wel of niet is 
herzien staat vermeld in de inleiding. VROM gaat de richtlijnen periodiek actualiseren. Het doel van 
deze publicaties is op hoofdlijnen dezelfde als van de CPR-richtlijnen namelijk een overzicht geven 
op basis van de stand der techniek van de voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden die kunnen 
worden toegepast door overheden bij vergunningverlening aan en toezicht op bedrijven die werken 
met gevaarlijke stoffen. Alle CPR-richtlijnen zijn na de omzetting naar PGS publicaties beoordeeld 
vanuit de volgende vragen: 

 is er nog een bestaansreden voor de richtlijn of kan de richtlijn vervallen en 
 kan de richtlijn ongewijzigd worden overgenomen of is actualisatie nodig. 

 
Het PGS 29 Publicatie blad Gevaarlijke Stoffen is de “Richtlijn voor bovengrondse opslag van 
brandbare vloeistoffen in verticale en cilindrische tanks” uitgave voorjaar 2005. PGS 29 betreft een 
actualisatie en samenvoeging van de richtlijnen: 

                                               
20 Commissie Preventie Rampen 
21 Aardolieproduct definitie volgens PGS29: “Product van een aardolieraffinaderij; voorbeelden nafta, benzine, 
et cetera. Ook katalytische kraakproducten en aardgascondensaat worden beschouwd als aardolieproduct”.  
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 CPR 9-2 “VLOEIBARE AARDOLIEPRODUCTEN, bovengrondse opslag kleine installaties” en 
 CPR 9-3 “VLOEIBARE AARDOLIEPRODUCTEN, ondergrondse opslag grote installaties” 

De publicaties in de PGS-reeks zijn adviezen aan het bevoegd gezag en worden pas van kracht als 
het bevoegd gezag deze adviezen overneemt in onder meer vergunningen en algemene regels 
(bijvoorbeeld op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer). 
 
De CPR en PGS normen zijn bedoeld als advies voor het bevoegd gezag (verleners en handhavers) 
in het kader van een eenduidig advies en/of beleid en (kan worden) wordt opgelegd als vigerende 
eis in het kader van de vergunning en algemene regels. 
 
NPR 7910-1 is in Nederland de norm op het gebied van de gevarenzone-indeling met betrekking tot 
gasontploffingsgevaar. Deel 1 bevat de gevarenzone-indeling met betrekking tot 
gasontploffingsgevaar. Het is een actualisering en een aanpassing aan de stand van de techniek 
van het Publicatieblad P182 van de Arbeidsinspectie. In dit deel zijn tevens de relevante bepalingen 
van de Mijnbouwwetgeving opgenomen. De inhoud is afgestemd op een bestaande internationale 
norm welke de principes geeft voor het vaststellen van een zone-indeling.  
 
3.2.2. NAM voorschriften 
In aanvulling op en ter uitwerking van de genoemde wetgeving en generieke normen heeft de NAM 
een aantal voorschriften opgesteld, waarin specifieke zaken op het gebied van veiligheid zijn 
beschreven: 
 

 Het VGWM22 document Asset Land Generieke gedeelte ofwel de generieke Safety Case. In 
dit generieke deel is een beschrijving opgenomen van (i) het Corporate Management 
Systeem (CMS) en het VGM zorgsysteem, (ii) de operaties, installaties en de organisatie 
van de Asset Land en (iii) de methode van gevarenanalyse. Tevens is opgenomen een 
overzicht van de VGWM kritische systemen en activiteiten en de beoordeling daarvan.  

 
 VGWM- Document Asset Land cluster UMOG (waaronder Warffum valt). Dit clusterspecifiek 

document van de cluster UMOG vormt samen met het generieke deel van de Asset Land 
het VGWM document voor de installaties binnen het voornoemde cluster. Doel van het 
VGWM document is om een integrale beoordeling te maken van veiligheid-, gezondheid- en 
milieuaspecten van alle installaties binnen dit cluster alsmede aan te tonen dat deze 
installaties aan de gestelde acceptatiecriteria voldoen.  

 
 NAM Standard Specification. Ook zijn specifieke documenten van toepassing op de locatie 

Warffum. De belangrijkste hiervan zijn opgenomen in bijlage 4. 
 
Naast bovengenoemde voorschriften heeft de Raad ook andere procedures en werkinstructies van 
de NAM geraadpleegd. 
 

3.3. VEILIGHEIDSMANAGEMENT 
 
In het verleden is gebleken dat de structuur en de invulling van het veiligheidsmanagement een 
cruciale rol speelt bij het aantoonbaar beheersen en continu verbeteren van de veiligheid. De 
vereiste wijze van invulling van het veiligheidsmanagement in een bepaald onderzoeksgebied is 
direct afhankelijk van de context. Deze context wordt onder meer bepaald door de aard, de 
omvang en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Ook de fase in de levenscyclus 
(focus op ontwerp, uitvoering, beheer, et cetera) zijn bepalend voor de context.  
 
Gebaseerd op onder andere de normen ISO 9002, ISO 14011 en OHSAS 18001 heeft de 
Onderzoeksraad een aantal aandachtspunten gedefinieerd die invulling zou moeten krijgen in een 
veiligheidsmanagementsysteem. Dit betreffen de volgende aandachtspunten: 
 

1. Inzicht in risico’s als basis voor veiligheidsaanpak: Startpunt voor het bereiken van 
de vereiste veiligheid is (i) een verkenning van het systeem en daarna (ii) een 
inventarisatie van de bijbehorende risico’s. Op basis hiervan wordt vastgesteld welke 
gevaren beheerst dienen te worden en welke preventieve en repressieve maatregelen 
daarvoor noodzakelijk zijn. 

 

                                               
22 Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu 
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2. Aantoonbare en realistische veiligheidsaanpak: Ter voorkoming en beheersing van 
ongewenste gebeurtenissen dient een realistisch en praktisch toepasbare veiligheidsaanpak 
(ofwel veiligheidsbeleid), inclusief de bijbehorende uitgangspunten, vastgelegd te worden. 
Deze veiligheidsaanpak dient op managementniveau vastgesteld en aangestuurd te 
worden. Deze veiligheidsaanpak is gebaseerd op: 
(i) relevante vigerende wet- en regelgeving, 
(ii) beschikbare normen, richtlijnen en ‘best practices’ uit de branche,  
(iii) eigen inzichten en ervaringen van de organisatie en de voor de organisatie 

specifiek opgestelde veiligheidsdoelstellingen. 
 

3. Uitvoeren en handhaven veiligheidsaanpak: Het uitvoeren en handhaven van de 
veiligheidsaanpak en het beheersen van de geïdentificeerde risico’s vindt plaats door: 
(i) Een beschrijving van de wijze waarop de gehanteerde veiligheidsaanpak tot 

uitvoering wordt gebracht, met aandacht voor de concrete doelstellingen, plannen 
inclusief de daaruit voortvloeiende preventieve en repressieve maatregelen. 

(ii) Transparante, eenduidige en voor ieder toegankelijke verdeling van 
verantwoordelijkheden op de werkvloer voor de uitvoering en handhaving van 
veiligheidsplannen en maatregelen. 

(iii) Duidelijke vastlegging van de vereiste personele inzet en deskundigheid voor de 
verschillen taken. 

(iv) Een duidelijk en actieve centrale coördinatie van veiligheidsactiviteiten. 
 

4. Aanscherping veiligheidsaanpak: De veiligheidsaanpak dient continue aangescherpt te 
worden op basis van: 
(i) Het periodiek en in ieder geval bij iedere wijziging van uitgangspunten, uitvoeren van 

(risico)analyses, observaties, inspecties en audits (proactieve aanpak). 
(ii) Een systeem van monitoring en onderzoek van incidenten, bijna-ongevallen en 

ongevallen, alsmede een deskundige analyse daarvan (reactieve aanpak). 
Op basis hiervan worden evaluaties uitgevoerd, worden verbeterpunten aan het licht 
gebracht waarop actief gestuurd kan worden en wordt eventueel de veiligheidsaanpak 
bijgesteld.  

 
5. Management sturing, betrokkenheid en communicatie: Het management van de 

betrokken partijen/organisatie dient: 
(i) Intern zorg te dragen voor duidelijke en realistische verwachtingen ten aanzien van 

de veiligheidsambitie, zorg te dragen voor een klimaat van continue verbetering van 
de veiligheid op de werkvloer door in ieder geval het goede voorbeeld te geven en ten 
slotte voldoende mensen en middelen hiervoor beschikbaar te stellen. 

(ii) Extern duidelijk te communiceren over de algemene werkwijze, wijze van toetsing 
daarvan, procedures bij afwijkingen et cetera op basis van heldere en vastgelegde 
afspraken met de omgeving. 
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4. BETROKKEN PARIJEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  

In dit hoofdstuk zijn de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen in relatie tot 
veiligheid nader toegelicht.  
 

4.1. NEDERLANDSE AARDOLIE MAATSCHAPPIJ23 
In 1947 startten Shell en Esso (nu Exxon) de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor de 
exploratie en de winning van olie in Noord-Nederland. Beide organisaties hebben een 50% aandeel 
in NAM. Hoewel Shell vanaf het begin de verantwoordelijkheid draagt voor het operationele 
management, heeft de NAM altijd een eigen identiteit gehad. In 2004 en 2005 zijn de operationele 
activiteiten van NAM gecombineerd met die van Shell Exploration and Production. Deze combinatie 
wordt Shell Exploration and Production Europe ofwel Shell EPE genoemd. 
 
De eigenaar van de productielocatie Warffum is de afdeling Land Asset van NAM. Land Asset valt 
onder de Production Director van Shell EPE. Hoewel NAM is geïncorporeerd in de Shell management 
structuur, blijft NAM een eigen rechtspersoon met de eigen wettelijke verantwoordelijkheden. De 
afdeling Projecten van NAM is opdrachtgever voor de uitgevoerde renovatiewerkzaamheden en 
dient daarom de maatregelen betreffende veiligheid en gezondheid te coördineren tijdens 
renovatiewerkzaamheden. NAM wordt op het gebied van veiligheid- en gezondheid ondersteund 
door een centrale afdeling van Shell EPE in Aberdeen. 
 
De afdeling Projecten heeft een raamovereenkomst met ingenieursbureau Tebodin en twee 
voorkeursaannemers, het zogenaamde LOP-contract (zie paragraaf 2.1.4). GTI is één van de twee 
voorkeursaannemers. 
 
De Raad is van mening dat NAM voor deze arbeidsplaats eindverantwoordelijkheid draagt voor wat 
betreft de veiligheid. Dit is gebaseerd op hetgeen is opgenomen in artikel 2.42 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (zie paragraaf  3.1.2) waarin staat aangegeven dat de werkgever 
die verantwoordelijk is voor de arbeidsplaats in de winningsindustrie alle maatregelen coördineert 
betreffende veiligheid en gezondheid.24 NAM is in dit geval de beheerder van locatie en heeft 
specifieke locale proceskennis. De opdrachtnemers die onder LOP werkzaam waren op Warffum 
konden niet op de hoogte zijn van alle procesrisico’s aangezien niet de gehele locatie vrijgesteld en 
opgeleverd was.  
 

4.2. INGENIEURSBUREAU TEBODIN 
Ingenieursbureau Tebodin is door de NAM gecontracteerd als projectmanager van het LOP-
contract. Vanuit het contract was Tebodin verantwoordelijk voor het totale projectmanagement, 
ontwerp- en engineeringwerkzaamheden, consultancy, management van oplevering en overdracht, 
evenals inkoop van materieel en materiaal. Tebodin is specifiek verantwoordelijk voor de kwaliteit 
en veiligheid van de ontwerpwerkzaamheden. Tebodin had echter geen mensen op de locatie 
Warffum en voerde zo geen direct toezicht uit op de werkzaamheden aldaar. In het onderzoek sluit 
de Raad aan bij hetgeen in het procesverbaal van SodM is opgenomen over werkgeverschap. Hierin 
worden NAM en GTI aangemerkt als werkgever. Tebodin wordt als zodanig niet genoemd. 
 

4.3. AANNEMER GTI 
Aannemer GTI is één van de twee voorkeursaannemers uit het LOP contract en verantwoordelijk 
voor het bouwplaatsmanagement, uitvoeren van werkzaamheden aan installaties inclusief 

                                               
23 De NAM (joint venture van Shell en Exxon) houdt zich bezig met het opsporen en winnen van aardgas. De 
afdeling “Operations” van NAM is eigenaar van de productielocatie Warffum en verantwoordelijk voor de 
veiligheid van de locatie. De afdeling Projecten van de NAM is opdrachtgever voor de uitgevoerde 
renovatiewerkzaamheden te Warffum en is verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van zijn 
werknemers en aannemers. 
24 In het procesverbaal van SodM staat aangegeven dat op de arbeidsplaats in de winningsindustrie, zijnde 
Warffum, ten tijde van het ongeval werknemers werkzaam waren die in opdracht werkten voor de werkgever 
zijnde de NAM alsmede GTI. Aangegeven staat dat volgens artikel 19 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 
beide werkgevers onderling op doelmatige wijze moeten samenwerken teneinde de naleving van deze wet te 
verzekeren. 



Explosie aardgascondensaattank    Den Haag  september 2007 
 
  

 30 

werkvoorbereiding, onderaanneming en inkoop van materialen. GTI is de directe werkgever van de 
lasser en pijpfitters die betrokken waren bij de renovatiewerkzaamheden te Warffum.  
 

4.4. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN/ SODM 
Het Ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de Mijnbouwwet en heeft een 
toezichthouder op de olie-, gas-, zout- en mergelwinning, te weten het Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM). SodM is vanwege het specifieke karakter van de delfstofwinning aangewezen als 
handhaver voor de Mijnbouwwetgeving en het bijbehorende Mijnbouwbesluit. Het SodM is tevens 
aangewezen als handhaver voor de arbeidsomstandigheden, gemandateerd vanuit de 
Arbeidsomstandighedenwet, zoals beschreven in paragraaf 3.1.2. 
 

4.5. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID / AI MHC 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor de Arbeidsomstan-
dighedenwet en het bijbehorende Arbeidsomstandighedenbesluit. Het Ministerie van SZW heeft een 
toezichthouder, te weten de Arbeidsinspectie.  
 
Zoals beschreven in paragraaf 3.1.1 is handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet voor 
winninglocaties gemandateerd aan het SodM.  
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5. ANALYSE GEBEURTENISSEN TE WARFFUM 

Dit hoofdstuk bevat de analyse van de gebeurtenissen die hebben geleid tot de explosie van tank 
T3 op 31 mei 2005 te Warffum. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de analysemethode 
Tripod. Een beschrijving van deze methodiek en de volledige grafische weergave is opgenomen in 
bijlage 5. In paragraaf 5.1 is de directe oorzaak van de explosie beschreven en is een aantal 
falende veiligheidsmaatregelen benoemd. In paragraaf 5.2 zijn vervolgens de belangrijkste 
achterliggende oorzaken geanalyseerd. 
 

5.1. DIRECTE OORZAAK EXPLOSIE EN FALENDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
 
Er zijn twee aspecten die geleid hebben tot de explosie. In de eerste plaats is er 
aardgascondensaatdamp vrijgekomen doordat de inhoud van de tank in directe verbinding is 
gekomen met de buitenlucht als gevolg van het openen van een afsluiter. Daarnaast zijn 
laswerkzaamheden verricht die de vrijgekomen, explosieve damp heeft ontstoken. Figuur 9 toont 
een schematische weergave van de kern van de Tripodanalyse die door de Raad is uitgevoerd. 
Hierin zijn de falende veiligheidsmaatregelen (direct voorafgaand aan de explosie verbonden) 
weergegeven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figuur 9:  Hoofdstructuur van de Tripod analyse 
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Het voorval heeft kunnen ontstaan, omdat een aantal veiligheidsmaatregelen niet goed heeft 
gewerkt. Naar de mening van de Raad gaat het hierbij in ieder geval om de volgende 
veiligheidsmaatregelen:  
 

1. Het werkveiligheidsplan: Volgens de NAM procedures had een werkveiligheidsplan 
opgesteld dienen te worden. Hierin hadden de werkzaamheden geïnventariseerd moeten 
worden en had voor samenvallende werkzaamheden een taak-risico analyse uitgevoerd 
moeten worden. Een dergelijk plan is door de NAM niet opgesteld. Men heeft daardoor niet 
expliciet vastgesteld in welke mate de risico’s beheerst zijn en of aanvullende maatregelen 
noodzakelijk waren. 

 
2. Werkvergunning: De NAM had onder de gegeven condities geen toestemming mogen geven 

voor laswerkzaamheden zonder zeker te stellen dat deze werkzaamheden niet op tank T3 
zouden plaatsvinden. 

 
3. Herkenbare en actuele gevaarsidentificatie: Conform de wettelijke eisen had op tank T3  

aangegeven moeten zijn wat het actuele gevarenniveau van deze tank was. Hiermee 
hadden de betrokken medewerkers van de aannemer de gevaren mogelijk zelf kunnen 
identificeren. 

 
4. Herkenbare en uniforme veiligstelling: Het was in het veld niet herkenbaar welke 

onderdelen van de installaties veilig waren gesteld. 
 

5. Risico Evaluatie & Inventarisatie: Ondanks het feit dat het procesveiligheidsrisico 
‘explosiegevaar’ tijdens de RI&E uitvoeringsfase wel is geïdentificeerd, zijn geen afdoende 
maatregelen genomen om het risico te beheersen.  

 
De genoemde veiligheidsmaatregelen, die niet voldoende hebben gefunctioneerd bij de 
werkzaamheden die zijn uitgevoerd bij tank T3, zijn nader uitgewerkt in paragraaf 5.1.1 – 5.1.5. 
 
5.1.1. Werkveiligheidsplan niet opgesteld 
Binnen NAM geldt dat zolang een productielocatie niet volledig veiliggesteld is, de afdeling NAM 
Operations verantwoordelijk blijft. Pas wanneer NAM Operations een productielocatie heeft 
veiliggesteld, vrijgegeven en heeft overgedragen is afdeling NAM Projecten verantwoordelijk. De 
productielocatie Warffum was ten tijde van het voorval niet volledig veiliggesteld en bleef daarom 
onder de verantwoordelijkheid van NAM Operations. Hiermee lag de eindverantwoordelijkheid ten 
aanzien van de veiligheid bij NAM Operations. Het was de primaire verantwoordelijkheid van NAM 
Operations om zorg te dragen voor het desgewenst veiligstellen van ( of onderdelen van) de 
installatie. Het veiligstelplan van NAM Operations voorzag in het veiligstellen van tank T1 (door 
deze tank schoon te maken). Voor tank T3 waren geen maatregelen bedacht. De Raad heeft zich 
afgevraagd waarom (zie ook paragraaf 2.2.1) geen maatregelen zijn genomen om op tank T3 een 
veilige werkruimte te bieden. Om hier meer inzicht in te krijgen heeft de Raad de relevante 
procedures en werkinstructies van de NAM bestudeerd en onderzocht in hoeverre deze procedures 
en werkinstructies zijn gevolgd.  
 
Analyse procedures en instructies 
NAM Operations had voor de afweging tot het wel of niet veiligstellen van (onderdelen van) de 
installatie onder andere de volgende procedures en werkinstructies ter beschikking: 

 De procedure ‘Het opstellen van een werkveiligheidsplan/veiligstelplan’ 
 De werkinstructie ‘Het opstellen van een werkveiligheidsplan’ 

 
Volgens de procedure ‘Het opstellen van een werkveiligheidsplan/veiligstelplan’ is het doel van een 
werkveiligheidsplan/veiligheidsplan tweeledig.  

 “Het vastleggen van een gestructureerd stappenplan voor niet routinematige 
werkzaamheden waarbij voor de betrokken functies de Taken, Bevoegdheden en 
Verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd; 

 Identificeren van de risico’s bij de betreffende niet routinematige werkzaamheden en het 
treffen van maatregelen om deze te minimaliseren en aantoonbaar te beheersen.” 

 
Het werkveiligheidsplan heeft betrekking op de gehele installatie en dient de samenhang van de 
activiteiten te borgen. Het veiligstelplan richt zich op specifieke delen van de installatie. Volgens de 
procedure ‘Het opstellen van een werkveiligheidsplan/veiligstelplan’ en de werkinstructie ‘Het 
opstellen van een werkveiligheidsplan’ is het veiligstelplan slechts “een onderdeel van het 
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werkveiligheidsplan”. In het veiligstelplan dienen bepaalde aspecten opgenomen te zijn. Vijf 
kernpunten die opgenomen dienen te betreffen: 

 Overzicht van de (deel) activiteiten, in volgorde van uitvoeren; 
 Overzicht van de risico’s per deelactiviteit (stappenplan); 
 Overzicht van de beheersmaatregelen per risico; 
 Overzicht van de documenten waarin de uitvoeringsgegevens vastgelegd worden; 
 Overzicht van de uitvoerenden per deel activiteit 

 
De werkinstructie ‘Het opstellen van een werkveiligheidsplan’ is concreet. Zo wordt er een 
raamwerk voorgeschreven voor de inhoud van een werkveiligheidsplan en wordt een stappenplan 
geboden voor het maken van een veiligstelplan. Er wordt echter onvoldoende geborgd dat vóórdat 
een veiligstelplan (als onderdeel van het werkveiligheidsplan) wordt opgesteld eerst een Taak 
Risico Analyse25 (TRA) wordt uitgevoerd.  
 
Beoordeling naleving procedures 
Uit het onderzoek blijkt dat de procedures en werkinstructies in de situatie van de werkzaamheden 
te Warffum niet volledig zijn nageleefd. Dit blijkt onder andere uit een viertal aspecten: 
 
Ten eerste ontbrak voor de renovatiewerkzaamheden te Warffum het door NAM vereiste 
werkveiligheidsplan. Wel is een veiligstelplan ontwikkeld. Door alleen de aanwezigheid van een 
veiligstelplan en geen werkveiligheidsplan is alleen gekeken naar het veiligstellen per installatie 
(deel) en niet naar de samenhang door het niet opstellen van een werkveiligheidsplan. 
 
Ten tweede waren de bovengenoemde vijf kernpunten die opgenomen dienen te zijn in een 
veiligstelplan niet nader uitgewerkt. 
 
Ten derde is in afwijking van de NAM richtlijn ‘Classification of Hazardous Areas in relation to the 
selection of electrical material’26 en ‘Determination of Safety Zones’27, die afgeleid zijn van de NPR 
7910-1 (zie paragraaf 3.2), bij het opstellen van het betreffende veiligstelplan en het bepalen van 
de veilig te stellen onderdelen van de installatie geen rekening gehouden met de daarin 
vastgestelde veiligheidszonering. Er is toch een werkvergunning afgegeven en met 
ontstekingsbronnen gewerkt binnen de zone rondom tank T3.  
 
Ten vierde is in afwijking van de werkinstructie ‘Het opstellen van een werkveiligheidsplan’ in het 
veiligstelplan geen overzicht gegeven van de risico’s per deelactiviteit en de daarbij behorende 
beheersmaatregelen. Ook ontbreekt een overzicht waarin beschreven staat in welke documenten 
de uitvoeringsgegevens dienen te worden vastgelegd.  
 
Samenvattend:  
Ten aanzien van het wel veiligstellen van tank T1 en niet van tank T3 stelt de Raad het volgende 
vast. Nog voordat het LOP project van start ging, is de zesjaarlijkse inspectie op Warffum 
uitgevoerd. Hierbij kwam een indeuking van tank T1 aan het licht en is besloten om deze uit te 
deuken. Deze werkzaamheden vielen dus buiten de scope van LOP waarbinnen later de 
renovatiewerkzaamheden werden uitgevoerd. NAM Maintenance was verantwoordelijk voor dit 
werk. Het bleek dat beide tanks gevuld waren met een mengsel van water en aardgascondensaat. 
Om de uitdeukwerkzaamheden veilig te laten uitvoeren heeft de manager van NAM Operations het 
besluit genomen om tank T1 te laten reinigen en als “schoon” op te leveren. Tenslotte en is de tank 
opgevuld met water. Na beëindiging van de zes jaarlijkse inspectie is de locatie inclusief de met 
WaCo gevulde tank T3 beschikbaar gekomen voor het renovatieproject. 
 
Daarnaast concludeert de Raad dat in afwijking van de geldende procedures/werkinstructies/ 
standaarden van de NAM geen werkveiligheidsplan is opgesteld. Tevens concludeert de Raad dat 
het veiligstelplan voor de veiligstelling van de installatie (delen) op de locatie Warffum niet voldeed 
aan de eisen die door de NAM hieraan worden gesteld. Hierdoor is de mogelijke interactie tussen 
de uit te voeren renovatiewerkzaamheden en de met  water en aardgascondensaat gevulde tank 
T3 niet expliciet afgewogen en zijn de risico’s niet (tijdig) herkend. Ten slotte zijn de 
voorgeschreven veiligheidszones niet toegepast dan wel niet gerespecteerd. 
 

                                               
25 Het doel van de Taak Risico Analyse is om van bepaalde risicovolle taken de risico’s op te sporen en op te 
heffen dan wel te verminderen. Het dient om werkzaamheden efficiënter uit te voeren en incidenten te 
voorkomen. 
26 NSS-50-D-0-01 
27 NSS-12-D-0-01 
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5.1.2. Werkvergunning had niet verstrekt mogen worden 
De productielocatie Warffum was ten tijde van het voorval uit bedrijf, maar bleef omdat niet alle 
installaties veiliggesteld waren, onder verantwoordelijkheid van NAM Operations. Hiermee lag de 
integrale verantwoordelijkheid ten aanzien van de installatieveiligheid op de productielocatie bij 
NAM Operations en niet bij de afdeling NAM Projecten. NAM Projecten moest om de 
renovatiewerkzaamheden uit te kunnen voeren, door het niet veiligstellen van de installatie, 
werken onder het werkvergunningsysteem van NAM en de door NAM Operations afgegeven 
werkvergunning. Dit systeem wordt in de industrie gebruikt om niet-routinematige werkzaamheden 
onder veilige omstandigheden te kunnen uitvoeren. In het kader van het werkvergunningsysteem 
zoals van toepassing bij de NAM kunnen de volgende rollen onderscheiden worden28: 
 
 Aanvrager: De aanvrager van de werkvergunning betreft de persoon van de uitvoerende 

afdeling die (i) de werkzaamheden beschrijft en zeker stelt dat de gevaren verbonden aan het 
werk zelf beheerst zijn, (ii) de gevaren identificeert vanuit het werk op de omgeving en die (iii) 
de beheersing van deze gevaren vaststelt. In de praktijk kan de aanvrager ook de rol van 
houder van de werkvergunning vervullen. 

 Verstrekker: De verstrekker van de werkvergunning betreft de geautoriseerde persoon van de 
beherende afdeling die de vergunning daadwerkelijk verstrekt. Per locatie/shift kan maar één 
persoon optreden als verstrekker. In de praktijk kan de verstrekker van de werkvergunning 
tevens de rol van vrijgever vervullen. 

 Houder: De houder van de werkvergunning betreft één van de personen die het werk uitvoert 
of direct leiding geeft en tevens op het werk aanwezig is. In de praktijk kan de rol van 
vergunninghouder ook door de vergunningaanvrager worden ingevuld. 

 Vrijgever: De vrijgever van de werkvergunning is de persoon die zekerstelt dat, alvorens de 
werkzaamheden aanvangen, alle op de werkvergunning vermelde beheersmaatregelen 
daadwerkelijk genomen zijn en vervolgens de vergunning bekrachtigt. In de praktijk kan de rol 
van vrijgever ook door de verstrekker worden ingevuld. 

 
De NAM is productie-eigenaar van de locatie. Hierdoor is de NAM op de hoogte welke processen 
zich waar afspelen op de locatie. De NAM is hierdoor volledig op de hoogte van alle procesrisico’s 
en de overige risico’s. Op de aanvraag van de werkvergunning dienen deze risico’s inzichtelijk te 
zijn, aangezien het doel van de vergunning is de werkzaamheden veilig uit te voeren. Door het 
hanteren van het dit werkvergunningensysteem heeft NAM alle verantwoordelijkheid naar zich toe 
getrokken wat betreft het mogelijk maken van werkzaamheden. De nadruk ligt bij de aanvraag op 
het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze werkvergunningaanvraag wordt echter niet door de 
NAM zelf maar door de aanvrager van de werkzaamheden ingevuld, in dit geval GTI. Van deze 
aanvrager wordt dus binnen dit systeem verwacht dat deze inzicht heeft in alle risico’s en hiermee 
rekening houdt bij de aanvraag van de werkvergunning. In de praktij kan de aanvrager bij de 
aanvraag echter niet op de hoogte zijn van alle aanwezige procesrisico’s en overige risico’s welke 
beheerst moeten worden om het werk veilig uit te voeren. Dit laatste is de verantwoordelijkheid 
van NAM Operations, die productie-eigenaar is van de locatie en op de hoogte is welke processen 
zich waar afspelen. GTI heeft dit inzicht niet.  
 
Analyse procedures en instructies 
NAM Operations had bij de afweging om wel of niet de ‘Permissie Tot Werken’ af te geven (het 
verstrekken van de werkvergunning) de volgende procedure en werkinstructies ter beschikking: 

(i) De procedure ‘Permissie Tot Werken (PTW) Werkvergunning’ 
(ii) De werkinstructie ‘Werkvergunning en aanvullende (Besloten, Graaf, Duik) vergunningen’ 
(iii) De werkinstructie ‘Het omgaan met ontstekingsbronnen’ 

  
Ad (i)  De werkvergunning bij de NAM kent bij het toekennen van het risiconiveau twee gradaties, 
namelijk “Hoog risico” en “Laag risico”. In een drietal specifiek omschreven situaties is de categorie 
“Hoog risico” altijd van toepassing. Een gevolg van het toewijzen van hoog risico is dat tevens een 
Taak Risico Analyse (TRA) gemaakt moet worden. De toewijzing “Hoog risico” is altijd van 
toepassing in de volgende situaties: 
“als bij de gevarenanalyse blijkt dat een van de volgende gevaren zich geloofwaardig kunnen 
voordoen: (a) lekkage van Hydrocarbons29 (G-01), (b) werken op hoogte (G-09) en (c) Hijsen en 
heffen (G-11.03)”. 
 
Ad (ii)  Daarnaast dient volgens de NAM werkinstructie ‘Werkvergunning en aanvullende (Besloten, 
Graaf, Duik) vergunningen’ op de vergunning onder andere te zijn vermeld: (i) wat de 
werkzaamheden inhouden, (ii) of daarbij potentiële ontstekingsbronnen/open vuur worden 

                                               
28 Bron: Permissie Tot Werken (PTW) Werkvergunningen  
29 Hydrocarbons = koolwaterstoffen 
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gebruikt, (iii) welke maatregelen te nemen zijn door de vergunningverstrekkende afdeling, (iv) 
welke maatregelen te nemen zijn door de vergunningverstrekker en/of vergunninghouder, (v) of de 
vergunning is verstrekt of niet en (vi) wat de plek is van de werkzaamheden. 
 
Ad (iii) Tenslotte is in de werkinstructie ‘Het omgaan met ontstekingsbronnen’ aangegeven dat 
vooraf zeker gesteld dient te worden dat geen ontstekingsbronnen worden toegepast binnen de 
geldende veiligheidszones (zie ook relevante artikelen in richtlijn NPR 7910-1 in bijlage 4). 
 
Beoordeling naleving procedures 
De Raad heeft geconstateerd dat bij de werkzaamheden te Warffum op verschillende punten is 
afgeweken van de bovengenoemde procedure en werkinstructies. 
 
GTI wilde de renovatiewerkzaamheden uitvoeren en heeft daarvoor een vergunningaanvraag 
ingediend bij de NAM. De werkvoorbereider van GTI die deze vergunningaanvraag opstelt was in de 
veronderstelling dat tank T3 veilig gesteld was en alleen water bevatte. Deze veronderstelling is 
gebaseerd op een bespreking van het zogenoemde projectinitiatiedocument in een eerdere fase 
van het project waarbij NAM, Tebodin en GTI aanwezig waren. Tijdens deze bespreking is 
afgesproken wie wat doet en welke uitgangspunten zouden worden gehanteerd. Hierin is 
afgesproken dat een uitgangspunt was dat de tank T3 schoon opgeleverd zou worden. Dat in de 
praktijk naast het water ook nog aardgascondensaat in de tank aanwezig was, is naast de 
bespreking van de Ri&E uitvoeringsfase, pas tijdens het bespreken van de werkvergunning met de 
voorman van GTI voor aanvang van de werkzaamheden (dit was niet de opsteller van de 
vergunning van GTI) en NAM als vrijgever/verstrekker aan het licht gekomen. De NAM Operations 
Coördinator heeft in zijn rol als verstrekker/vrijgever toen de aanwezigheid van water en 
aardgascondensaat in de tank T3 alsnog op de werkvergunning gezet. Op dit moment had het 
risico van “laag” naar “hoog” opgewaardeerd moeten worden door NAM Operations en had alsnog 
een TRA uitgevoerd moeten worden. In het geval van tank T3 bestond namelijk een reële 
mogelijkheid dat aardgascondensaatdamp vrij zou komen via het druk-vacuümventiel bovenop de 
tank T3. De vergunning had wanneer het risiconiveau “hoog” zou zijn geworden, teruggestuurd 
moeten worden naar de opsteller van de aanvraag om de risico’s opnieuw in te schatten. De 
aanvrager wist daarnaast dat er hijswerkzaamheden moesten worden uitgevoerd. Deze 
werkzaamheden waren volledig gepland en in principe ook bekend bij de NAM Operations 
coördinator (in het kantoor hing een tekening van het opstelplan van het kraanbedrijf). Echter in 
tegenstelling tot het voorschrift is ook hier, voor zover bekend geen TRA uitgevoerd en is op grond 
van deze informatie de werkvergunning niet gekwalificeerd als “hoog”. 
Op basis van bovenstaande is de Raad van mening dat niet voldaan is aan hetgeen is vereist in de 
procedure ‘Permissie Tot Werken (PTW) Werkvergunning’. 
 
Ten tweede ontbreekt in de werkvergunning, die voor de werkzaamheden op 31 mei 2005 is 
afgegeven, een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden, waaronder de specifieke plaats 
waar de laswerkzaamheden zouden worden uitgevoerd (in de loods, op een tank, et cetera). 
Daarmee wordt niet voldaan aan hetgeen is vereist in de werkinstructie ‘Werkvergunning en 
aanvullende (Besloten, Graaf, Duik) vergunningen’. In deze werkinstructie staat namelijk het 
volgende: “Omschrijf de werkzaamheden dusdanig dat het mogelijk is om de gevaren te 
identificeren die zich kunnen voordoen. Deze gevaren bestaan uit 2 categorieën: 1. Gevaren vanuit 
de omgeving op het werk en 2. Gevaren vanuit het werk op de omgeving”.  
 
Ten derde hebben in afwijking van de werkinstructie ‘Het omgaan met ontstekingsbronnen’ en de 
verwijzing daarin naar de te hanteren veiligheidzones (zie ook relevante artikelen in richtlijn NPR 
7910-1 in bijlage 4) laswerkzaamheden plaatsgevonden op het dak van tank T3. 
 
Samenvattend:  
Uit het bovenstaande blijkt dat de werkvergunning (voor de werkzaamheden die uiteindelijk tot de 
explosie hebben geleid) niet voldeed aan de eisen uit de beschikbare werkinstructies en procedure 
en niet verstrekt had mogen worden door NAM Operations. De werkvergunning voldeed niet als 
gevolg van een combinatie van de volgende factoren: 

• de risico’s van de aanwezige gevaarlijke stoffen in tank T3 zijn niet onderkend. Hierdoor is 
een verkeerde weging toegepast,  

• de plaats van de werkzaamheden is niet specifiek beschreven waardoor aanwezige 
omgevingsgevaren niet gekoppeld zijn. 

 
Daarnaast wordt in het werkvergunningsysteem in de praktijk van een partij, die de opdracht heeft 
de werkzaamheden uit te voeren, verwacht dat deze op de aanvraag van de vergunning alle risico’s 
invult, terwijl deze geen inzicht kan hebben in alle processen die zich op locatie afspelen en 
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daarmee geen inzicht heeft in alle procesrisico’s en overige risico’s. Dit kan alleen de locatie-
eigenaar NAM. 
 
5.1.3. Geen herkenbare en actuele gevaarsidentificatie  
De door de NAM gehanteerde gevaarssignalering voldoet niet aan de Arbeidsomstandigheden 
regeling. In artikel 8.12 van deze Arbo-regeling staat omschreven dat de gevaren van de stoffen 
beschreven moeten zijn en voorzien moeten zijn van gevaarssymbolen, zoals getoond in figuur 
10a. Het nut en de noodzaak van symbolen en de voorwaarden waaraan ze dienen te voldoen is 
nader omschreven in bijlage 6. 
 
Op de tanks te Warffum waren signaleringen aangebracht volgens de Amerikaanse National Fire 
Protection Association (NFPA) codering. Dit is gebruikelijk in de olie- en gaswinningindustrie. Deze 
NFPA codering werkt met cijfers in een ruit die verdeeld zijn in verschillende hokjes (zie ook figuur 
10b). De AI en het SodM vroegen na het voorval aan acht medewerkers van GTI, Tebodin, NAM en 
aan één brandweerman of zij deze codering kenden. Hieruit bleek dat niemand van de 
ondervraagden op de hoogte was van de betekenis. 
 
Uit het onderzoek van de AI en het SodM is ook gebleken dat de gehanteerde gevaarsidentificatie 
niet actief gebruikt werd. Binnen de industrie is het gebruikelijk dat als een locatie is veiliggesteld 
de gevaarsidentificatie wordt ‘afgekruist’. Dit betekent dat op dat moment de aangegeven 
gevaarsidentificatie (tijdelijk) niet van toepassing is. Een dergelijk actief en zorgvuldig gebruik leidt 
tot een actuele gevaarsidentificatie. Wanneer een herkenbaar actief systeem gebruikt zou zijn, was 
onderkenning van het gevaar in de laatste fase mogelijk geweest. Conform het referentiekader 
zoals beschreven in paragraaf 3.3 verwacht de Raad een eenduidige communicatie van risico’s aan 
uitvoerend personeel, waar een actuele gevaarsidentificatie deel vanuit maakt. In Warffum was 
hiervan geen sprake. 
 
 
Gevaarsidentificatie Tank T3 

 
1 

 
2  

 
 
 
 
 
 
 
 

Symbool:  
1- Giftige stoffen 
2- Ontvlambare stoffen of hoge temperaturen 
 
Pictogrammen conform bijlage XlA van de 
arbeidsomstandighedenregeling 

Symbool: Risico symbool NFPA 
H = relatieve risico voor de gezondheid 
F = brandgevaar 
R = Instabiliteit 
Waarbij geldt: 0 = ongevaarlijk en 4 = zeer gevaarlijk 
 
Verklaring tank T3: 
H2 = Langdurige, herhaalde bloostelling aan deze stoffen 

kan de getroffene tijdelijk uitschakelen of mogelijk 
blijvend letsel veroorzaken, tenzij onmiddellijk 
medische hulp wordt gegeven. 

F3 = Vloeistoffen en vaste stoffen die onder vrijwel alle 
omstandigheden aan de (buiten) lucht kunnen 
worden ontstoken. 

R0 = Stabiele stoffen die zelfs in brand niet met water 
kunnen reageren. 

 
Figuur 10a: Symbolen volgens de 
Arbeidsomstandighedenregeling 

Figuur 10b: Symbolen op tank volgens de NFPA codering 

 
 
 
 
De Raad heeft ook gesignaleerd dat er bij een groot aantal betrokkenen een ander beeld bestond 
over de veiligheidssituatie van tank T3, dan in werkelijkheid het geval was. Dit beeld werd mede 
veroorzaakt door de situatie rondom de tanks. Tank T1 en T3 alsmede de twee naastliggende tanks 
waren als geheel omringd door een zogenoemde “bundwall”, zoals zichtbaar is in figuur 11. Op het 
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terrein binnen de bundwall zelf waren twee meter hoge bouwhekken geplaatst rondom de 
(kleinere) tanks naast tank T1 en T3. Het doel van deze hekken was aangegeven dat de tanks 
achter het hek in bedrijf waren en het verboden was het gebied achter deze hekken te betreden30. 
Tank T1 en tank T3 waren zodoende vrij toegankelijk. Hierdoor ontstond het beeld dat tanks T1 en 
T3 veilig waren in tegenstelling tot de tanks die afgeschermd waren door bouwhekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 11:  Foto’s genomen na het voorval met een bovenaanzicht van de ”bundwall” met daarin de tanks.  
Tussen de grote tanks en de kleinere tanks staan de bouwhekken ter afscherming van de kleine tanks welke in  
bedrijf bleven (bron: Luchtfoto KLPD dienst Luchtvaart, inzet foto: Arbeidsinspectie/OVV). 
 
 
Samenvattend:  
Op basis van het voorgaande komt de Raad tot de conclusie dat de gevaarsidentificatie van de 
tanks niet herkenbaar en actueel was. De gebruikte symbolen waren niet gemakkelijk te begrijpen, 
voldeden niet aan de wettelijke vereisten en werden niet actief gebruik31. Daarnaast droegen de 
tijdelijke hekken tussen tanks binnen de ‘bundwall’ bij aan een onjuist beeld welke tanks wel en 
welke tanks niet veilig waren. 
 
5.1.4. Geen herkenbare en uniforme veiligstelling  
Uit onderzoek is gebleken dat geen sprake was van een herkenbare en uniforme veiligstelling van 
de locatie. Op verschillende plaatsen waren ‘leidingen gestoken’. Dat betekent dat voor of na 
afsluiters zogenoemde ‘blindplaten’ in de leidingen worden gestoken die de leiding afsluiten. Welke 
leidingen waren afgesloten was bij de betreffende leidingen niet duidelijk. Ook waren afsluiters die 
niet bediend mochten worden niet vergrendeld. Dit kon gebeuren doordat niet veilig gesteld werd 
volgens een gestandaardiseerd en herkenbaar ‘lock and tag’ systeem. Dit betreft een procedure die 
er voor zorgt dat gevaarlijk installaties of installatieonderdelen op een goede manier uit bedrijf 
genomen worden, niet eerder worden opgestart dan dat onderhoud en/of inspectie zijn uitgevoerd, 
maar ook niet tussentijds ongewild ingeschakeld of geopend kunnen worden. Het doel is een veilige 
werkplek te garanderen tijdens de onderhoud- of inspectiewerkzaamheden. Deze procedure vereist 
dat de gevaren worden weggenomen voordat de werkzaamheden beginnen. Hierbij moet gedacht 
worden aan het wegnemen van elektriciteit, warmte, stoom, gewicht, druk etc. Hiervoor wordt de 

                                               
30 T2-V9-V19 
31 Dit kon door bijvoorbeeld de gevaarsidentificatie af te kruizen indien de tank veiliggesteld was. 

Bundwall 
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installatie of het installatieonderdeel afgesloten van deze gevaren, ‘gelockt’. Na het locken wordt de 
afsluiter, schakelaar of de blindplaat voorzien van een label, een ‘tag’, dat doorgaans een 
waarschuwing bevat en informatie over de duur van de situatie en over wie de het in beheer heeft. 
 
Evenmin is gebleken dat op de beschikbare tekeningen voor het uitvoerend personeel van GTI 
expliciet was aangegeven welke delen van de productielocatie Warffum wel en niet waren veilig 
gesteld.  
 
Samenvattend:  
Gebleken is dat geen sprake was van een herkenbare en uniforme veiligstelling van de locatie. 
 
5.1.5. Risico’s onvoldoende beheerst 
De Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E’s) voor ontwerp- en uitvoeringsfase zijn bedoeld om 
mogelijke risico’s die als gevolg van het ontwerp en de uitvoering kunnen ontstaan tijdig te 
inventariseren en te beheersen. De NAM heeft een eigen systeem van de voorbereidende 
risicobeheersing in haar bedrijfsprocessen geïncorporeerd. Dit heeft vorm gekregen door de 
toepassing van zogenoemde werkveiligheidsplannen en een gefaseerde risicoanalyse van een 
project door middel van Project Risico Analyses (PRA). Bij de analyse heeft de Raad dit systeem 
van NAM als uitgangpunt gehanteerd. 
 
In het onderzoek van de Raad is een aantal tekortkomingen geconstateerd in de wijze waarop 
risico’s worden beheerst. Dit betreft in de eerste plaats tekortkomingen ten aanzien van het 
doorlopen proces (in de tijd, zie figuur 12) en in de tweede plaats inhoudelijke tekortkomingen. 
 
 

 
Figuur 12: Tijdsanalyse periode voorafgaand aan het voorval op hoofdpunten 
 
 
Afwijkingen in het doorlopen proces worden duidelijk op basis van de volgende punten: 
 
a) Strikt genomen waren conform beschikbare procedures de juiste personen aanwezig bij het 

opstellen van de RI&E’s. De benodigde specifieke kennis over procesveiligheid om een 
adequate RI&E te kunnen opstellen ontbrak echter. Zo ontbrak tijdens de RI&E ontwerpfase 
zowel de NAM Operations Coördinator als de NAM Constructie Coördinator. Wel is de NAM 
Constructie Coördinator aansluitend uitgenodigd om commentaar te geven. Tijdens de RI&E 
uitvoeringsfase was TEBODIN (verantwoordelijk voor het ontwerp) niet aanwezig, waardoor 
noodzakelijke kennis ten aanzien van het uit te voeren werk ontbrak. Door het ontbreken van 
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de benodigde specifieke kennis tijdens het proces van het opstellen van de RI&E’s zijn naar de 
mening van de Raad de verschillende scenario’s onvoldoende doordacht. Hierdoor waren de 
verschillende risico’s niet voldoende inzichtelijk en konden niet de juiste bijbehorende 
risicobeheersmaatregelen worden vastgesteld. 

 
b) De NAM hanteert een checklist die gebruikt kan worden bij het opstellen van de RI&E’s. Een 

dergelijke checklist geeft de mogelijkheid om de kennis van de aanwezige betrokkenen aan te 
vullen met ervaringen van andere projecten. Deze checklist blijkt niet gebruikt te zijn tijdens 
het uitvoeren van de RI&E voor de renovatiewerkzaamheden te Warffum. Als actie was 
benoemd om aan de hand van de checklist de RI&E uitvoeringsfase nogmaals te checken. Dit is 
uiteindelijk niet gedaan.  

 
c) Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de verplichte toolboxmeetings32, in die gevallen 

waar de risico inschatting op de werkvergunning als ‘hoog’ is gekwalificeerd, niet aantoonbaar 
zijn ingevuld en/of zijn uitgevoerd. Weliswaar staat op een aantal TRA’s aangegeven dat 
toolboxmeetings uitgevoerd zouden moeten worden, maar het is de Raad tijdens het onderzoek 
niet duidelijk geworden of dit ook is gebeurd. De betrokken GTI-medewerkers waren in ieder 
geval niet op de hoogte van de geïdentificeerde risico’s uit de RI&E uitvoeringsfase. Voor dit 
laatste zijn deze toolboxmeetings vooral bedoeld. 

 
Naast de beschreven afwijkingen in het doorlopen proces zijn er ook inhoudelijke tekort-
komingen vastgesteld: 
 
a) Tijdens de RI&E ontwerpfase was het uitgangspunt dat de gehele installatie veiliggesteld zou 

worden. Hierdoor is explosiegevaar niet als risico opgenomen in het risicodossier en is geen 
beheersmaatregel doorgevoerd in het ontwerp (bijvoorbeeld door de nieuw aan te brengen 
leidingen zodanig te ontwerpen dat er geen laswerk op de tank zelf hoeft plaats te vinden). In 
het risicodossier was wel opgenomen dat de drainleiding naar de beide tanks T1 en T3 vooraf 
moest worden doorgemeten vanwege eventuele achterblijvende vervuiling. Er is niet 
geïdentificeerd dat ook in de tanks een achterblijvend product aanwezig kon zijn. Dit gold in 
het begin ook voor tank T1, maar deze is later ten behoeve van extra werkzaamheden aan de 
tank alsnog volledig veiliggesteld (uitdeuken van het tankdak33). 

 
b) Toen in de RI&E uitvoeringsfase (voor de start van het inspectieprogramma) bleek dat tanks T1 

en T3 niet allebei veiliggesteld zouden worden, zijn de risico’s ‘Veiligstelling wordt 
overgenomen van OMC34’ en ‘Werken nabij explosieve dampen (T1/T3)’ geïdentificeerd.  
Aan het eerste risico was als veiligheidsmaatregel opgenomen: ‘Controle status veiligstelling bij 
overname/overdracht door GTI’. De veiligheidsmaatregel die aan het tweede risico was 
gekoppeld, en aan de NAM was toebedeeld, luidde: ‘Geen heet werk toestaan. 
Werkvergunningensysteem. (Vermelden op werkvergunning)’. Beide maatregelen zijn in de 
praktijk niet genomen. De werkvergunning is verstrekt zonder ‘heet werk’ te verbieden en GTI 
heeft niet voldoende (goed) gecontroleerd (afgezien van het doen van navraag bij NAM 
Operations) of de locaties waar gewerkt zou worden in voldoende mate waren veiliggesteld. Dit 
is mede gebaseerd op de arbeidsomstandigheden wet die een veilige werkplek voor 
werknemers vereist. Naast NAM draagt ook GTI naar de mening van de Raad een 
verantwoordelijkheid hierin.  
Naar de mening van de Raad waren bronmaatregelen35 (het alsnog veiligstellen van de tank) 
niet alleen effectiever geweest, maar had op grond van de Arbowetgeving hiervoor gekozen 
moeten worden. De Raad heeft zowel uit de ontvangen documenten als uit de gesprekken met 
betrokkenen geen aanwijzingen gevonden dat een bronaanpak is overwogen. Dit is naar de 
mening van de Raad een belangrijke tekortkoming. Mocht in de praktijk de bronaanpak niet 
mogelijk zijn dan dienen naar de mening van de Raad zodanige beheersmaatregelen getroffen 
te worden, bijvoorbeeld adequate communicatie, dat geen onduidelijkheid kan bestaan over of 
de tank wel schoon is. 

 
c) Op de Warffum werkvergunningen zijn gasmetingen als adequate maatregelen aangemerkt 

voor het beheersen van explosierisico’s bij het uitvoeren van las- en slijpwerkzaamheden 

                                               
32 Toolboxmeeting betreft een werkinstructie met betrokken personeel voor aanvang van het werk waar de 
specifieke gevaren en omstandigheden van de klus worden besproken 
33 Naar aanleiding van het vacuüm trekken van de tank in 2001 
34 OMC Onderhouds Management Contract. Dit betreft veiligstel- en inspectiewerk dat werd uitgevoerd door GTI 
personeel in opdracht en onder verantwoordelijkheid van NAM Operations vooraf aan de feitelijke start van de 
renovatie werkzaamheden. 
35 Bronaanpak komt voort uit de Arbeidshygiënische strategie. De strategie is verplicht gesteld op grond van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.9 ( zie bijlage 4). 
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binnen explosiezones rondom een tank. Dit is naar de mening van de Raad onterecht 
aangezien de mogelijkheid bestaat dat door overdruk in de tank het drukvacuümventiel in 
werking treedt en dus plotseling een explosief gasmengsel kan ontsnappen, dat als gevolg van 
werkzaamheden direct kan worden ontstoken. Tijdens de metingen zou dit gas niet worden 
waargenomen. 

 
d) In de praktijk heeft het geschort aan een doelmatige uitwerking van de geïnventariseerde 

risico’s in de vorm van de opvolging van actiepunten en de communicatie van de bevindingen. 
Een voorbeeld betreft de uitwerking vanuit de RI&E naar de werkvergunning en naar de 
perceptie rondom de veiligstelling van de locatie. 

 
e) Ten slotte is er een beperkt scenario-denken (‘What-if’) aangetroffen en is dit beperkt gebleven 

tot het inventariseren van enkele risico’s. Een voorbeeld is dat het risico van de tank met water 
en aardgascondensaat wel is onderkend, maar dat niet het scenario inclusief 
risicobeheersmaatregel wordt vastgesteld dat alsnog de mogelijkheid bestaat dat toch op de 
tank werkzaamheden met aanwezigheid van ontstekingsbronnen worden uitgevoerd. 

 
Samenvattend: 
Op basis van het voorgaande concludeert de Raad dat de risico’s onvoldoende beheerst zijn 
doordat: (i) de RI&E’s niet met de vereiste deskundigheid zijn opgesteld, (ii) van tevoren 
onvoldoende de risico’s in scenario’s doordacht zijn en de juiste risicobeheersmaatregelen zijn 
getroffen, (iii) van een doelmatige uitwerking van de risico’s in de vorm van opvolging van acties 
geen sprake is geweest en (iv) niet de juiste beheersmaatregelen zijn geïdentificeerd. 
 
 

5.2.  ACHTERLIGGENDE FACTOREN EXPLOSIE 
 
Naast de directe oorzaken van de explosie in Tank T3 zoals beschreven in de vorige paragraaf heeft 
de Raad onderzoek gedaan naar de achterliggende factoren die een rol hebben gespeeld bij de 
explosie. De explosie is niet toe te schrijven aan één factor maar het betreft een samenspel van 
verschillende factoren die hebben bijgedragen. De explosie in tank T3 heeft kunnen gebeuren in 
een omgeving waarin: 

1. onvoldoende aandacht bestond voor procesveiligheid (zie paragraaf 5.2.1) 
2. onvoldoende opvolging plaatsvond van de werkinstructie ‘Werkvergunningen’ (zie paragraaf 

5.2.2) 
3. onvoldoende toezicht aanwezig was op de naleving van procedures én op procesveiligheid 

vanuit de NAM (zie paragraaf 5.2.3). 
4. onvoldoende sturing en toezicht plaatsvond door Tebodin (zie paragraaf 5.2.4) 
5. kosten werden gereduceerd zonder dat de besparingen expliciet werden afgewogen tegen 

bijbehorende (proces)veiligheidsrisico’s (zie paragraaf 5.2.5). 
6. invulling toezicht door het SoDM (zie paragraaf 5.2.6) 

 
Deze punten worden in de onderstaande paragrafen nader toegelicht. 
 
5.2.1. Onvoldoende aandacht voor procesveiligheid  
De Raad heeft ten behoeve van de eenduidigheid van de rapportage het begrip ‘arbeidsveiligheid’ 
(zie ook hoofdstuk 3) gesplitst in twee delen: 
 

1. Procesveiligheid: Procesveiligheid is gericht op het beheersen van 
procesveiligheidsrisico’s36 voortkomend uit de specifieke eigenschappen van de installaties,  
de aanwezige producten op de productielocatie Warffum alsmede het gedrag van 
werknemers. Bij het borgen van de procesveiligheid gaat het om het voorkomen van 
lekkages, overdruk(ken), excessieve temperaturen, corrosie, metaalmoeheid, en andere 
mogelijke risico’s als gevolg van technisch of menselijk falen. 

 
2. Veilig werken: Veilig werken is gericht op het veilig uitvoeren van de werkzaamheden, 

waarbij de nadruk ligt op veilig gedrag van de betreffende werknemers. Bij het borgen van 
deze persoonlijke veiligheid gaat het onder andere om zaken als het beperken van 

                                               
36 Met procesveiligheidsrisico’s (in het Engels: ‘Process Safety Hazards’) bedoelt de Raad risico’s waarbij 
gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen en/of een grote brand of explosie kan ontstaan bij verstoringen van het 
proces die mogelijk kunnen leiden tot zeer ernstige gevolgen. 
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valgevaar, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, et cetera. Tekortkomingen 
op het gebied van persoonlijke veiligheid kunnen ook impact hebben op procesveiligheid. 

 
De kennis over veilig werken is een basisverplichting voor allen die in de industrie werkzaam zijn. 
Op dit gebied zijn binnen de industrie werkbare afspraken gemaakt. De verplichte cursus 
basisveiligheid (VVA1) is hier een voorbeeld van. Dit is anders gesteld als het om kennis van 
procesveiligheid gaat. Naast de kennis bij proces (veiligheid)deskundigen, moet deze kennis ook in 
voldoende mate aanwezig zijn bij in dit geval NAM Operations en binnen LOP. Bij de Raad is tijdens 
het onderzoek op dit gebied een ander beeld ontstaan. In de praktijk is naar de mening van de 
Raad de aandacht verschoven van procesveiligheid naar veilig werken. De Raad erkent uiteraard 
het belang van veilig werken, maar heeft bij zijn onderzoek een omgeving waarin voldoende 
aandacht bestaat voor procesveiligheid in combinatie met een continue streven naar verbeteringen 
in procesveiligheid niet aangetroffen. Dit beeld wordt tevens bevestigd in de zorgpunten die het 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft geuit aan de NAM in november 2004 in het halfjaarlijkse 
overleg. In dit overleg is aangegeven dat de NAM “teveel” de aandacht vestigt op “slips trips and 
falls” en te weinig aandacht heeft voor procesveiligheidsrisico’s, die veel grotere gevolgen kunnen 
hebben. De volgende voorbeelden, die gespiegeld zijn aan de veiligheidsaandachtspunten uit het 
beoordelingkader zoals opgenomen in paragraaf 3.3, illustreren de beperkte aandacht voor 
procesveiligheid. 
 
1. De NAM Operations Coördinator was de enige lokale vertegenwoordiger van NAM Operations. 

Hij had niet de vereiste ervaring en inhoudelijke kwalificaties voor de functie37. Toezicht op zijn 
functioneren en begeleiding in zijn werk ontbrak door een gebrek aan tijd bij zijn collega’s en 
superieuren. 

2. In de uitgevoerde RI&E uitvoeringsfase is niet aantoonbaar gebruik gemaakt van de NAM 
checklisten. 

3. Voorafgaand aan het opstellen van het veiligstelplan heeft men zich onvoldoende verdiept in de 
procesrisico’s die de niet-routinematige onderhouds- en renovatiewerkzaamheden met zich 
meebrachten. 

4. Er is onvoldoende gebruik gemaakt van eerdere incidenten die zich op de productielocatie 
Warffum hadden voorgedaan: 
a. Circa drie weken voorafgaand aan de tankexplosie hebben GTI-medewerkers een 

onaangename geur geroken bij werkzaamheden buiten de bundwall (zie figuur 11). De 
onaangename geur kon worden verholpen door een kogelafsluiter (zie figuur 6) te plaatsen 
op de open verbinding op tank T3 en deze vervolgens te sluiten. Het incident is gemeld aan 
de GTI Hoofduitvoerder, maar niet aan de NAM.  

b. In het kader van het vervangen van leidingen buiten de bundwall bleek een blindplaat 
onjuist te zijn geplaatst (verkeerde kant van afsluiter). Om toch de werkzaamheden te 
kunnen uitvoeren is enkele weken voor de tankexplosie de afsluiter los gemaakt en is de 
steekplaat geplaatst aan de juiste kan van de afsluiter. De betreffende GTI-medewerker 
heeft hierbij vloeistof over zich heen gekregen die stonk (dit is vermoedelijk proceswater 
geweest met daarin opgeloste condensaat). Ook hiervan heeft GTI geen incidentmelding 
aan de NAM doorgegeven, welke volgens de procedure in het V&G plan wel vereist was. 
Wel was de NAM Operations Coördinator op de hoogte van deze handelingen en de 
vrijkomende stank. 

5. Op maandag 30 mei 2005, de dag voor de explosie, heeft de NAM Constructie Coördinator 
samen met de NAM Operations Coördinator een inspectieronde gelopen over het werkterrein. 
Als onderdeel van deze inspectieronde is de NAM Constructie Coördinator op het dak van tank 
T3 geweest. Hij heeft met de betrokken GTI-medewerkers gesproken over het dragen van een 
valgordel in relatie tot valgevaar en over de ondersteuning van de aan te brengen leiding met 
houten blokken. Volgens de medewerkers van GTI was op dat moment een lastent aanwezig op 
het dak van tank T3. De NAM Constructie Coördinator heeft een aanwijzing gegeven om de 
leiding vast te lassen aan de railing, dit om wegvallen van de leiding te voorkomen. De NAM 
Operations Coördinator is niet op het dak van tank T3 geweest omdat hij werd weggeroepen.  

6. Er hebben zich vaker voorvallen als in Warffum (werken aan installaties en/of een omgeving 
die niet veilig is gesteld) bij de NAM en bij andere ondernemingen voorgedaan (zie bijlage 7). 
Naar de mening van de Raad past bij een continue streven om de procesveiligheid te 
verbeteren om te leren van eerdere voorvallen in de eigen organisatie maar ook bij andere 
organisaties. Uit analyse door de Raad naar eerdere voorvallen zoals die in bijlage 7 zijn 
opgenomen stelt de Raad vast dat vergelijkbare achterliggende factoren als bij Warffum een rol 
hebben gespeeld. Als voorbeeld kan worden genoemd het verkeerd toepassen van de 

                                               
37 De NAM Operations Coördinator volgde wel de benodigde opleiding, maar had deze nog niet afgerond. Wel 
had hij dispensatie verleend gekregen van NAM Operations manager voor het uitvoeren van deze functie. 
Daarnaast was dit het eerste project dat deze persoon zelfstandig coördineerde. 
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werkvergunningen en het onderschatten van de procesveiligheid. Twee aspecten die zich ook 
bij Warffum hebben voorgedaan. Bij het uitvoeren van de RI&E’s voor de werkzaamheden in 
Warffum is geen expliciet gebruik gemaakt van deze kennis en inzicht ten aanzien van eerder 
voorgekomen tekortkomingen. 

 
5.2.2. Onvoldoende opvolging werkinstructie ‘Werkvergunningen’ 
In de procesindustrie wordt het systeem van werkvergunningen gezien als een belangrijke 
bescherming van de veiligheid. Uit een analyse van de Raad van 111 werkvergunningen die 
betrekking hebben op locatie Warffum in de periode van 15 februari tot 31 mei 2005 voorafgaand 
aan het voorval blijkt dat het niet naleven van de genoemde werkinstructie zoals gebeurd is wat 
betreft de renovatiewerkzaamheden d.d. 31 mei 2005, vaker is voorgekomen.  
• In 64 (58%) van de werkvergunningen wordt bij de beschrijving van de werkzaamheden 

onvoldoende specifiek beschreven waar op de locatie de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
• Wanneer op de werkvergunning “Hoog risico” is aangemerkt, hoort conform de procedure een 

Taak Risico Analyse te zijn uitgevoerd. In 30% (4 van de 13) van de werkvergunningen waarbij 
het risico als “Hoog” is gemarkeerd, is geen aanvullende Taak Risico Analyse aangetroffen. Dit 
is in afwijking van hetgeen is voorgeschreven in de werkinstructie ‘Werkvergunning en 
aanvullende (Besloten, Graaf, Duik) vergunningen’.  

• In 77% (17 van de 22) van de werkvergunningen waarin een gasmeting als voorzorgmaatregel 
is aangemerkt, is niet vastgesteld waar én of, voorafgaand aan vrijgave, een gasmeting wordt 
verricht. 

• Voorafgaand aan het voorval te Warffum blijken 22 werkvergunningen verstrekt te zijn voor 
werkzaamheden, waarbij potentiële ontstekingsbronnen zijn gebruikt. Dit betreft 
werkzaamheden die werden uitgevoerd binnen de zonering van tank T3. In 13 van de 22 
gevallen (59%) is hier onterecht een werkvergunning “Laag” afgegeven, niet alleen omdat er 
geen ontstekingsbronnen gebruikt mogen worden binnen de zone maar ook omdat de 
voorgeschreven bescherming (bijvoorbeeld continu gasmeten) geen bescherming biedt. Bij de 
andere 9 van de 22 vergunningen (41%) was wel een werkvergunning met risico “Hoog” 
afgegeven, maar ook dit resulteerde in werken met een ontstekingsbronnen binnen de zone 
van tank T3. 

 
 
5.2.3. Onvoldoende toezicht op naleving procedures en procesveiligheid vanuit 

de NAM 
De Raad heeft geconstateerd dat er onvoldoende toezicht vanuit de NAM heeft plaatsgevonden op 
de naleving van procedures én op de borging van procesveiligheid. Dit blijkt onder andere uit de 
volgende waarnemingen: 
1. Het veiligstelplan is niet afgetekend. Wel is bij de NAM procedureel vereist om de betrokken 

partijen te ‘informeren’. Op het veiligstelplan van de locatie Warffum zijn geen parafen 
aangetroffen van de betrokkenen van NAM. 

2. Begin maart 2005 vertrok de NAM Operations Coördinator naar een ander project. Zijn 
vervanger was formeel niet gekwalificeerd voor zijn nieuwe functie (volgde wel de 
noodzakelijke opleiding, maar had deze nog niet afgerond). Om bevoegd te zijn voor het 
uitvoeren van zijn taak, onder andere het vergunnen van de werkvergunning is dispensatie 
verleend door de manager van NAM Operations. Uit het onderzoek blijkt dat de NAM 
Operations Coördinator als gevolg van tijdsdruk bij zijn leidinggevende niet is begeleid en er 
dus in de praktijk ‘alleen voor stond’. Instructies en/of rapportages over voortgang van de 
werkzaamheden en (veiligheids)risico’s die zich konden voordoen zijn tijdens het onderzoek 
van de Raad niet aangetroffen.  

3. Vanuit NAM Operations zijn tijdens het project geen reviews en/of audits uitgevoerd gericht op 
de procesveiligheid. Wel is incidenteel sprake geweest van werkbezoeken, maar daarbij lag de 
nadruk vooral op veilig werken (zie ook paragraaf 5.2.1).  

4. De Health, Safety en Environment (HSE)-afdeling van de NAM heeft sinds de reorganisatie van 
oktober 2003 alleen nog audits op documenten uitgevoerd. Ten tijde van het voorval in 
Warffum moest de verantwoordelijke lijnorganisatie op grond van afspraken die binnen de EPE 
organisatie zijn gemaakt, zelf inhoudelijke audits uitvoeren. Of deze daadwerkelijk zijn 
uitgevoerd heeft de NAM niet kunnen aantonen en aanwijzingen of rapportages hiervan zijn 
niet beschikbaar. 

 
5.2.4. Onvoldoende sturing en toezicht door Tebodin 
De Raad heeft geconstateerd dat op locatie Warffum onvoldoende sturing vanuit het LOP project 
door ingenieursbureau Tebodin heeft plaatsgevonden op de borging van de procesveiligheid. 
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Tebodin is door de NAM gecontracteerd als projectmanager van het LOP-contract. Vanuit het 
contract was Tebodin verantwoordelijk voor het totale projectmanagement, ontwerp- en 
engineeringwerkzaamheden, consultancy, management van oplevering en overdracht, evenals 
inkoop van materieel en materiaal. Tebodin is specifiek verantwoordelijk voor de kwaliteit en 
veiligheid van de ontwerpwerkzaamheden. Dit betekent dat de gehele coördinatie en noodzakelijke 
bijsturing van de werkzaamheden door Tebodin uitgevoerd diende te worden.  
 
De projectleider van Tebodin, die vanaf april 2004 betrokken was bij de renovatiewerkzaamheden 
te Warffum, voerde zijn managementtaak uit vanaf het kantoor van Tebodin in Hengelo. De 
oorspronkelijke Tebodin projectmanager heeft eind februari 2005 een aantal andere taken 
gekregen, waardoor hij slechts beperkt voor het project beschikbaar was. Hij is medio mei 2005 
met instemming van NAM vervangen. De Raad heeft geconstateerd dat Tebodin als partij binnen de 
LOP zijn verantwoordelijkheid voor projectmanagement wat betreft toezicht en sturing op de 
locatie Warffum vóór het voorval onvoldoende heeft ingevuld. 
 
5.2.5. Kostenbesparingen in het LOP project 
Het LOP-contract had tot doel om een structurele samenwerking tussen de NAM, Tebodin en GTI 
tot stand te brengen en de werkzaamheden uit te besteden om zodoende de NAM-organisatie te 
ontlasten, de duur van buitengebruikstellingen te reduceren en om kosten te verlagen teneinde 
optimale life-cycle kosten te kunnen realiseren. 
 
Additioneel kwam van de NAM als extra eis om op het project Warffum op de oorspronkelijke 
doelstelling 10% extra te besparen op het geplande budget. Om dit doel te bereiken is door 
Tebodin in het projectplan Warffum een aantal potentiële besparingen voorgesteld. 
 
“……Een aantal mogelijkheden is aanwezig om besparingen te realiseren: Hiervoor zal afgeweken 
moeten worden van de NSS'en en de traditionele manier van werken. Ondanks de verrekening op 
basis van een vaste prijs zal de NAM open staan voor LOP besparingsvoorstellen, ook in het belang 
van de NAM voor toekomstige LOP projecten. Hierbij valt te denken aan: 

 Het niet maken van iso's voor bepaalde categorie leidingen 
 Het niet afpersen van utility leidingen, volstaan met een service test 
 Toeleveringen als een black box zien waarvan een bepaalde output gegarandeerd moet zijn 
 De verantwoording lager in de organisatie leggen en minder controle loops inbouwen 
 Voor NoBo services de markt op gaan (niet single source). 
 PEFS bevriezen 
 Resource management 
 Heat tracing iso's 

 
De potentiële besparingen zullen in overleg met de NAM verder worden aangevuld met andere 
mogelijke besparingen en worden uitgewerkt (consequenties, risico's en verwachte besparing in €). 
Hierna zal besloten worden of deze werkwijze gevolgd wordt en volgt mits van toepassing de 
Variation proposal”. 
 
In de praktijk blijkt de voorgenomen werkwijze om op een zorgvuldige wijze de consequenties van 
besparingsvoorstellen af te wegen en eventueel aanvullende (veiligheids)maatregelen te 
implementeren, zoals extra toezicht, niet gevolgd. Dit blijkt uit de onderstaande voorbeelden. 
 
Een eerste voorbeeld betreft het besparingsvoorstel om Tebodin niet langer alle detailtekeningen 
(isometrische tekeningen) te laten maken, maar deze verantwoordelijkheid over te dragen aan het 
uitvoerende personeel van GTI. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de vereiste detailtekeningen 
niet zijn opgesteld. De onderzoekers van AI, SodM en de Raad hebben op dinsdag 31 mei 2005 op 
de productielocatie Warffum geen volwaardige isometrische tekeningen aangetroffen. Alleen 
kopieën van de voorlopige indicatieve tekeningen, nog opgesteld door Tebodin, waren aanwezig. 
Deze tekeningen gaven aan dat ter plaatse alle benodigde afstanden ingemeten moesten worden. 
Het zou te verwachten zijn geweest dat bij een dergelijke pilot het toezicht van de NAM zwaarder 
ingevuld zou worden. Dat blijkt in de praktijk niet het geval geweest te zijn. 
 
Een tweede besparing betreft het gebruik van voorkeurstoeleveranciers waar het gaat om het 
leveren van leidingcomponenten, zoals bochten. Omdat deze leverancier niet tijdig kon uitleveren, 
waren de monteurs van GTI op tank T3 genoodzaakt om in plaats van een bocht tijdelijk een T-
stuk in te lassen. Dit heeft geresulteerd in extra (las)werk op de locatie.  
 
Een derde kostenaspect heeft betrekking op de kosten verbonden aan het veiligstellen van de tank. 
Tijdens het onderzoek van de Raad is meerdere malen gesproken over dat het volledig veilig 
stellen van tank T3 eveneens kosten met zich meebracht en zo mogelijke ook nieuwe gevaren 
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initieerde en daarom niet heeft plaatsgevonden. Zoals in paragraaf 2.1.4 is aangegeven (zie figuur 
3) kan onderscheid worden gemaakt in NAM Projecten en NAM Operations. De 
renovatiewerkzaamheden aan tank T3 werd zoals vermeld onder NAM Projecten gedaan. Tevens 
zou tank T1 uitgedeukt worden. Deze werkzaamheden zouden direct onder NAM Operations worden 
uitgevoerd. NAM Projecten heeft initieel besloten om zowel tank T1 als tank T3 niet schoon te 
maken en veilig te stellen, aangezien de kosten op het budget van het project van NAM Projecten 
zouden komen. Uiteindelijk heeft de NAM Operations Clusterleider zelf besloten om alleen tank T1 
(ten behoeve van het uitdeuken) wel schoon te maken en veilig stellen, ten laste van het budget 
van NAM Operations. De manager Operations die eerder besloten had om tank T1 veilig te laten 
stellen was niet in detail op de hoogte van de activiteiten die gepland stonden voor tank T3, dit viel 
immers onder NAM Projecten. Hierdoor is door hem op geen enkel moment verder overwogen om 
alsnog ook tank T3 veilig te laten stellen. Het resultaat was dat tank T1 ten behoeve van de 
werkzaamheden onder NAM Operations wel veiliggesteld werd. Daarentegen werd tank T3 voor de 
renovatiewerkzaamheden die onder NAM Projecten uitgevoerd zou worden niet veiliggesteld. 
 
Ten vierde is op 22 februari 2005 een verzoek om borden te vervaardigen, ter voorkoming van 
misverstanden over welke installatieonderdelen (expliciet rondom de tanks achter het hek in de 
bundwall) wel/niet zijn veiliggesteld, afgewezen. Dit verzoek is door NAM Projecten afgewezen met 
de vermelding dat een ieder van de tanks moest afblijven en dat vanuit het project hiervoor geen 
budget beschikbaar was.  
 
De Raad heeft geconstateerd dat de te realiseren kostenbesparingen mede hebben bijgedragen tot 
het ontstaan van spanningen tussen de NAM Projecten en Tebodin, alsmede tussen Tebodin en 
GTI. Deze spanningen hebben tevens in opdracht van NAM bij Tebodin tot verplichte 
personeelswijzigingen geleid. De Raad concludeert dat bij het realiseren van kostenbesparingen de 
overige projectbelangen, waaronder procesveiligheid niet voldoende expliciet zijn meegewogen.  
 
Het streven naar kostenhandhaving of –reductie is een ‘gezonde standaard’ binnen de NAM. 
Volgens NAM weten alle medewerkers dat het waarborgen van veiligheid bij de voorbereiding en 
uitvoering van werkzaamheden te allen tijde leidend is. De Raad begrijpt de werkwijze om te 
streven naar kostenoptimalisaties en realiseert het belang hiervan voor het bedrijfsproces. De Raad 
heeft echter tijdens zijn onderzoek niet aangetroffen dat de consequenties van de 
kostenoptimalisaties, die wat betreft de werkzaamheden te Warffum zijn doorgevoerd, inzichtelijk 
zijn gemaakt en een expliciete afweging is gemaakt tussen kostenbesparingen en de impact die dit 
heeft op bijvoorbeeld veiligheid. Alleen dan kan de veiligheid in voldoende mate gewaarborgd 
blijven door bijvoorbeeld passende beheersmaatregelen te treffen. Wanneer dit niet expliciet 
plaatsvindt is het feit zoals door NAM aangedragen dat de medewerkers weten dat veiligheid 
voorop staat in de praktijk geen voldoende borging. 
 
5.2.6. Invulling toezicht door het SodM 
Zoals beschreven in hoofdstuk 4 heeft SodM de taak op te treden als externe toezichthouder. Ook 
bij Warffum was het SodM betrokken als handhaver van de Arbeidsomstandighedenwet- en 
regelgeving en was daartoe gemandateerd door de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Wat van een toezichthouder verwacht mag worden staat beschreven in de 
Algemene Wet Bestuursrecht artikel 5:11: “Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij 
of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het 
bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.” Dit betekent dat inspecties zoals die door 
SodM worden uitgevoerd zich dienen te richten op toezicht houden op de naleving van algemeen 
verbindende voorschriften. Een aantal vormen van toezicht door het SodM die relevant is voor 
Warffum heeft plaatsgevonden.  
 
Ten eerste is in november 2004 door het SodM aan de NAM bericht dat het SodM, ondanks het 
positieve totaalbeeld op het gebied van veiligheid, grote zorgpunten heeft. Expliciet is in dit overleg 
aangegeven dat NAM teveel de aandacht vestigt op het gebied van “slips trips en falls” maar te 
weinig aandacht heeft voor “grote zaken”. 
 
Ten tweede is deze zorg van het SodM in april 2005 herhaald en concreet beschreven, mede naar 
aanleiding van een melding door een contractor op een “contractordag” in maart 2005 en omdat er 
door het SodM geen verbetering werd geconstateerd.  
 
Ten slotte heeft een inspecteur van het SodM op 4 mei 2005 een bezoek gebracht aan de locatie 
Warffum. De locatie was al enige jaren niet meer bezocht door het SodM. De reden hiervan was dat 
de locatie wel operationeel was maar niet produceerde. Van dit bezoek is door de inspecteur een 
verslag gemaakt. Het verslag was nog niet aan NAM geleverd toen op 31 mei 2005 het incident 
heeft plaatsgevonden. In het verslag van het bezoek van 4 mei 2005 staat aangegeven dat 
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aandacht is geschonken aan: (i) het gehanteerde werkvergunningsysteem, (ii) de inrichting van de 
bouwplaats en (iii) algemene veiligheidsaspecten. In het verslag is niet aangegeven aan welke 
wettelijke voorschriften is gecontroleerd, terwijl dit de basis moet vormen voor de inspectie door 
SodM. Daarnaast heeft de Raad uit de verklaring van de betreffende inspecteur vastgesteld dat 
tijdens het bezoek voornamelijk aandacht is besteed aan een nieuwe milieuvergunning. Op het 
verslag staat aangegeven dat het bezoek geen aanleiding gaf tot het maken van opmerkingen; 
interventie werd niet nodig geacht.  
 
Gezien de gesignaleerde tekortkomingen in Warffum tijdens het onderzoek en gezien het feit dat 
door SodM al in 2004 was aangegeven dat SodM grote zorgpunten had en het SodM tot twee keer 
toe dit aan de NAM heeft gepresenteerd, vindt de Raad het opmerkelijk dat geen ‘interventie’ nodig 
werd geacht. De tekortkomingen binnen de NAM waren bekend en zijn op een correcte wijze 
vastgesteld door het SodM. Desondanks heeft de communicatie hiervan niet geleid tot het 
doorvoeren van de vereiste verbeteringen binnen de NAM waardoor de invulling van de 
toezichthoudende taak door het SodM onvoldoende effectief is gebleken. Dit toezicht had naar de 
mening van de Raad meer effectief kunnen zijn wanneer het SodM alle mogelijkheden van 
handhaving had benut. Naar de mening van de Raad had het SodM namelijk wel de mogelijkheid 
om hun handhavingsrol meer invulling te geven door bijvoorbeeld de NAM aan te spreken op het 
nemen van hun eigen verantwoordelijkheid of door gesignaleerde tekortkomingen te blijven volgen 
totdat ze verholpen waren. Daarbij had de mogelijkheid bestaan om de NAM aan te spreken op de 
invulling en toepassing van haar veiligheidsmanagementsysteem.  
 
Ten slotte wil de Raad een drietal opmerkingen plaatsen bij de wijze waarop het SodM binnen het 
project ‘Werkvergunningen’ de ondernemingen beoordeelt/scoort. Ten eerste geeft het SodM aan 
dat de NAM ten opzichte van de overige mijnondernemingen ‘bovengemiddeld’ scoorde; NAM krijgt 
wat betreft de naleving van procedures een score van 80%. Doordat de resultaten aan de NAM 
worden weergegeven relatief ten opzichte van de andere ondernemingen in de sector en NAM 
‘bovengemiddeld’ scoorde, bestaat de kans dat men onvoldoende kritisch wordt en te snel tevreden 
is met de behaalde prestatie. Ten tweede wil de Raad een kritische kanttekening plaatsen bij de 
totstandkoming van de score van 80%. Deze gemiddelde score is bepaald door een middeling van 
scores op deelaspecten terwijl die niet met elkaar te vergelijken zijn. Het gevolg is dat 
tekortkomingen op aspecten die kritisch zijn wat betreft veiligheid kunnen worden gecompenseerd 
door aspecten die minder relevant zijn. Vanuit veiligheidsoogpunt is dit onacceptabel. Ten derde 
twijfelt de Raad aan de prestatie van de gehele sector, wanneer de NAM met een 80%  beoordeling 
‘bovengemiddeld’ scoort. 
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6. ANALYSE SITUATIE BINNEN NAM 

De Raad heeft geconstateerd dat op de productielocatie Warffum werd afgeweken van 
voorgeschreven procedures, dat op de locatie weinig aandacht voor én kennis over procesveiligheid 
aanwezig was én dat de NAM onvoldoende toezicht hield op de procesveiligheid. De Raad heeft 
vervolgens geanalyseerd of deze tekortkomingen zoals die zijn gesignaleerd naar aanleiding van 
het voorval bij Warffum, zoals beschreven in hoofdstuk 5, zich ook op andere locaties van de NAM 
voordeden. De bevindingen die tot deze analyse leiden staan in paragraaf 6.1 beschreven. Tevens 
heeft de Raad onderzoek verricht naar de wijze waarop NAM veiligheidsrisico’s beheerst, zie 
paragraaf 6.2. In deze paragraaf zijn tevens de ontwikkelingen genoemd die de NAM heeft 
geïnitieerd naar aanleiding van het ongeval in Warffum. 
 

6.1. GESIGNALEERDE TEKORTKOMINGEN DIE ZICH NIET BEPERKTEN TOT WARFFUM 
 
In hoofdstuk 5 is een aantal tekortkomingen beschreven zoals die tijdens het onderzoek is 
gesignaleerd op locatie Warffum. Vervolgens is de vraag gesteld in hoeverre deze tekortkomingen 
zich beperkten tot locatie Warffum. Op basis van eigen bevindingen, maar tevens uit onderzoek en 
analyses van diverse andere instanties kan de Raad zich niet aan de indruk onttrekken dat de 
gesignaleerde tekortkomingen zich niet beperkten tot Warffum. Hoewel de Raad binnen dit 
onderzoek geen diepgaand onderzoek heeft gedaan op alle andere locaties binnen de NAM, is de 
aard van de gesignaleerde tekortkomingen over het algemeen zodanig dat men er ernstig rekening 
mee moet houden dat de problemen zich elders ook voordoen. Het betreft (i) het onderzoek van 
NAM/GTI naar het ongeval te Warffum d.d. 31 mei 2005, (ii) auditresultaten van de NAM, (iii) 
analyseresultaten van Shell EPE, (iv) een onderzoek door het SodM en (v) de reactie van SodM op 
het conceptrapport. Onderstaand zijn deze bevindingen toegelicht.  
 
1. NAM/GTI heeft zelf onderzoek verricht naar het incident in Warffum. Hieruit zijn bevindingen 

gekomen die specifiek betrekking hebben op Warffum, maar daarnaast heeft NAM/GTI ook 
bevindingen gedaan die NAM breed een zorgpunt zijn. Het betreft ondermeer de volgende 
bevindingen. 

• Ten aanzien van de werkuitvoering wordt door NAM/GTI opgemerkt “De inadequate 
toepassing van de procedure voor werkvergunningen is een zorgpunt dat binnen de 
hele NAM speelt”.  

• De implementatie van het werkvergunningsysteem is vaak afhankelijk van de 
betrokken individuen. Dit geldt voor alle aspecten inclusief de bepaling van de risico’s 
voor de kwaliteit van de beschrijving in de vergunningen van de werkactiviteiten.  

• Opgemerkt wordt “Binnen de operationele organisatiestructuur voor de 
werkvoorbereiding en uitvoering van activiteiten functioneerde de communicatie tussen 
de disciplines niet goed.” 

• Tevens is vastgesteld dat sprake is van niet eenduidige/overlappende taken functies en 
verantwoordelijkheden tussen LOP, NAM OPS, EPE en binnen NAM. De veiligheids- en 
gezondheidsorganisatie is onderverdeeld in diverse teams. De activiteiten van deze 
teams worden niet goed afgestemd op de veiligheid en gezondheid activiteiten van de 
aannemers. 

• “Er was sprake van tekortkomingen in het Corporate Management Systeem: de 
toegankelijkheid en kwaliteit van dit systeem was onvoldoende om de lijnorganisatie te 
ondersteunen, waardoor men problemen ondervond bij het vinden en gebruiken van de 
juiste procedures en werkinstructies”. 

• Opgemerkt wordt dat “..taken en verantwoordelijkheden zoals deze voor de NAM als 
locatie-eigenaar, voor LOP als werkgever, en voor individuele personeelsleden van NAM 
en LOP gelden…werd geen effectieve invulling gegeven en zij werden niet volledig 
begrepen…De verantwoordelijkheden …worden niet op adequate manier 
toegewezen…Dit is een zorgpunt dat binnen de hele NAM …geldt.”. 

 
2. Uit een analyse door de Raad van auditresultaten van 2003, 2004, 2005 en 2006 (najaar) van 

audits uitgevoerd door de NAM/Shell op verschillende NAM locaties, blijkt dat een aantal 
tekortkomingen zoals die is gesignaleerd in Warffum ook op andere locaties voorkomt. Dit blijkt 
ondermeer uit de volgende auditresultaten: 

• De toegankelijkheid en toepasbaarheid van het Corporate Management Systeem, het 
Veiligheidsmanagementsysteem van de NAM, evenals de locale voorschriften worden  
beperkt ervaren en kennen in ‘sommige gevallen’ te weinig diepgang. Ook in 2006 
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wordt geconstateerd dat er onduidelijkheid bestaat tussen de verschillende 
veiligheidsmanagementsystemen. 

• Als gevolg van werkdruk worden veiligheidrondes door het management afgezegd. Ook 
in 2006 blijken planningen voor bezoeken niet te worden waargemaakt en geeft 
personeel van locaties aan dat onvoldoende terugkoppeling plaatsvindt van dergelijke 
rondes. 

• Taken en verantwoordelijkheden zijn niet voldoende duidelijk en worden niet begrepen. 
Ook in 2006 blijkt dat er gebrek aan duidelijkheid is wanneer bevoegdheden 
gedelegeerd worden door leidinggevenden en er ook onduidelijkheden bestaan over de 
rol van beheerder op locatie. 

• In 2006 wordt, evenals in voorgaande jaren, geconstateerd dat een significant deel van 
het personeel van NAM en zijn contractors niet bekend is met de vigerende regels 
binnen NAM. 

• In aansluiting op de auditbevinding in 2003 dat een systematische aanpak van risico’s 
niet kan worden aangetoond, blijkt in 2006 dat Taak Risico Analyses te algemeen zijn 
en niet taakspecifiek en de werkvergunningen niet grondig genoeg zijn doordat niet alle 
gevaren zijn geïdentificeerd. 

• In 2006 wordt geconstateerd dat bij de Asset Groningen een zelfgenoegzaamheid38 op 
het gebied van veiligheid is ontstaan. 

 
3. Een vertegenwoordiger van de Shell EPE heeft op basis van analyses in mei 2005, dus voor het 

ongeval te Warffum, een gesprek gevoerd met de directeur van de NAM waarbij hij zijn zorg 
over de veiligheidssituatie bij de NAM in het algemeen heeft uitgedragen. In dit gesprek 
werden onder andere de volgende zorgpunten gedeeld: 

• Complexiteit van de organisatie van de NAM, specifiek ten aanzien van veiligheid. 
• Wijze van toezicht van de NAM op opdrachtnemers. 
• Ondoorzichtige verantwoordelijkheden voor veiligheid. 
• Mate van deskundigheid van aannemers en effect van hoge mate van onderaanneming. 

 
4. In 2006 is door het SodM het project ‘Werkvergunningen’ uitgevoerd, waaruit blijkt dat op 

verschillende locaties van NAM de toepassing van werkvergunningen tekort schiet. Tijdens het 
inspectieproject zijn 5 van de in totaal circa 440 NAM locaties (400 on-shore, 40 off-shore) 
bezocht39. Door het SodM is tijdens dit project een inspectielijst met 79 vragen gebruikt die 
met een score 1 – 5 beantwoord moesten worden. Op 25% van de vragen geeft SodM meer 
dan één locatie een score ‘slecht/ niet aanwezig’ of ‘onvoldoende’. Het kan uiteraard zijn dat 
deze tekortkomingen zich beperken tot die 5 locaties die door SodM bezocht zijn en deze niet 
representatief zijn voor de overige 434 locaties. De Raad veronderstelt echter dat het SodM, 
gezien het doel van het project, een representatieve steekproef heeft genomen bij de NAM. Dit 
betekent dat de problemen zich niet alleen in Warffum en niet alleen bij de vijf bezochte 
locaties voordoen, maar tevens bij meerdere locaties. 

 
5. SodM heeft in april 2005 aan de NAM een achttal zorgpunten gepresenteerd die ook bij 

Warffum een rol spelen. Deze zorgpunten waren het resultaat van een analyse van een reeks 
ongevallen/voorvallen in de industrie alsmede van inspectieprojecten. Het SodM heeft in zijn 
reactie op het conceptrapport aangegeven dat deze zorgpunten industriebreed golden en dat 
deze problemen ook met de andere olie- en gasmaatschappijen zijn gecommuniceerd. 

 
 
Ook heeft de Raad een aantal bevindingen vastgesteld die niet alleen voor de locatie Warffum 
gelden, maar meer generiek van aard zijn en ook betrekking hebben op andere locaties van NAM. 
Het betreft de volgende bevindingen: 
 
6. Dat de werkvergunning voor de werkzaamheden op 31 mei 2005 te Warffum niet voldeed aan 

de gestelde eisen, is geen op zich staand feit gebleken; van 111 werkvergunningen bij Warffum 
zijn bij 82 (74%) werkvergunningen afwijkingen van de voorschriften geconstateerd (één of 
meerdere afwijkingen per werkvergunning). Zonder een groot aantal werkvergunningen van 
andere locaties van NAM te hebben geanalyseerd, heeft de Raad een drietal aanwijzingen dat 
de problemen met de werkvergunningen ook buiten Warffum zich voordoen en sprake is van 
het meer structureel niet beheersen van de werkvergunningprocedure. Ten eerste blijkt uit het 
onderzoek dat door NAM/GTI zelf is ingesteld na het ongeval te Warffum, dat ook op andere 
locaties de werkinstructie ‘Werkvergunning en aanvullende (Besloten, Graaf, Duik) 
vergunningen’ vaak niet geheel wordt gevolgd. Ten tweede zijn de medewerkers die betrokken 

                                               
38 ‘Complacent’ 
39 NAM locatie Warffum is niet bezocht in het kader van dit inspectieproject. 
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zijn bij het opstellen en implementeren van de 111 werkvergunningen, die betrekking hebben 
op locatie Warffum in de periode van 15 februari tot 31 mei 2005 voorafgaand aan het voorval, 
eveneens op andere locaties werkzaam met vergunningen. Dat op andere locaties met dezelfde 
medewerkers geen afwijkingen plaatsvinden wat betreft de werkvergunningen is niet 
aannemelijk. NAM heeft aangegeven dat in het kader van de maatregelen na Warffum ook de 
werkvergunning onderdeel vormde van het verbetertraject. De Raad heeft echter uit de 
NAM/Shell audit van het najaar 2006 vastgesteld dat bij de NAM, in aansluiting op de 
auditbevinding in 2003, (i) een systematische aanpak van risico’s niet kan worden aangetoond, 
(ii) dat Taak Risico Analyses te algemeen zijn en niet taakspecifiek en (iii) de 
werkvergunningen niet grondig genoeg zijn doordat niet alle gevaren zijn geïdentificeerd. 

 
7. De samenwerking en afstemming tussen NAM Operations en NAM Projecten heeft geen directe 

relatie met productielocatie Warffum of met deze specifieke renovatiewerkzaamheden. De 
gesignaleerde tekortkomingen wat betreft afstemming en communicatie tussen de afdelingen, 
bijvoorbeeld wat betreft het veiligstellen van tanks T1 en T3, hebben zich gemanifesteerd bij 
Warffum maar kunnen zich eveneens op andere locaties voordoen.  

 
Samenvattend 
Gesteld kan worden dat op basis van bovenbeschreven bevindingen van NAM, het SodM en de 
Raad blijkt dat de situatie in Warffum niet op zich stond; de tekortkomingen die zijn aangetroffen 
in Warffum blijken zich ook op andere locaties te hebben voorgedaan en waren daardoor meer 
structureel van aard. 
 

6.2. TEKORTKOMINGEN VEILIGHEIDSMANAGEMENT VAN DE NAM 
De Raad heeft kennis genomen diverse acties die de NAM heeft gestart naar aanleiding van het 
ongeval op locatie Warffum. Het betreft onder meer de volgende maatregelen: 

• De bevindingen en aanbevelingen uit het NAM/GTI onderzoeksrapport naar Warffum zijn 
door middel van 150 voorlichtingssessies binnen NAM verspreid. 

• De rol van de Veiligheids en Gezondheidsdocumenten en de aanvullende werkveiligheids-
plannen en werkvergunningen is naar de mening van NAM transparanter beschreven in 
procedures en werkinstructies. 

• Voor veiligheidssignalering is een nieuwe standaard ontwikkeld. 
• De bedrijfsvoering is aangepast waardoor naar de mening van NAM helder en eenduidig is 

vastgelegd bij wie de verantwoordelijkheid voor Veiligheid en Gezondheid berust. 
• Het onderwerp ‘veiligstellen van installaties’ is herhaald onder de aandacht gebracht. 
• Zogeheten ‘peer reviews’ zijn uitgebreid om de kwaliteit van werkvergunningen te 

verbeteren. 
• Er is een vernieuwd thematisch voorlichtingsprogramma geïntroduceerd dat geheel gericht 

is op verhoging van het veiligheidsbewustzijn bij diegene die aan risico’s worden 
blootgesteld. 

 
Gezien de ervaringen dat de NAM over het algemeen goed is in het reageren op ongevallen en het 
vervolgens initiëren van maatregelen, was het voorstellen van dergelijke verbetermaatregelen ook 
volgens de verwachting van de Raad. De Raad heeft echter geconstateerd dat dit niet of in mindere 
mate geldt voor het daadwerkelijk doorvoeren van duurzame verbeteringen. In paragraaf 3.3 is 
door de Raad een aantal aandachtspunten gedefinieerd waaraan een veiligheidsmanagement 
systeem dient te voldoen. Dit betreft (i) aanwezigheid van inzicht in risico’s, (ii) aanwezigheid van 
een aantoonbare en realistische veiligheidsaanpak, (iii) het uitvoeren en handhaven van de 
veiligheidsaanpak, (iv) het steeds aanscherpen van deze veiligheidsaanpak en (v) voldoende 
management sturing, betrokkenheid en in- en externe communicatie. Het beperkt doorvoeren van 
voorgestelde verbeteringen duidt op structurele tekortkomingen in onderdelen van het 
veiligheidsmanagement van NAM. De volgende drie voorbeelden illustreren dit. 
 
Een eerste voorbeeld betreft het feit dat al jaren auditbevindingen door de NAM zelf worden 
vastgesteld, die naar de mening van de Raad voldoende basis en noodzaak bieden voor 
verbetering. Toch blijkt de opvolging op deze auditresultaten onvoldoende effectief te zijn. De Raad 
heeft namelijk vastgesteld dat bij audits van latere datum (vrijwel) dezelfde bevindingen worden 
gedaan. Een voorbeeld is dat vanuit EPE in oktober 2005 een HSE audit uitgevoerd werd. Tijdens 
de audit is rekening gehouden met geïnitieerde maatregelen op grond van het onderzoek van de 
NAM naar het incident in Warffum. Ondanks lopende maatregelen en ingezette acties werd het 
eindresultaat van de audit door de auditors als onvoldoende bestempeld. Eén van de 
hoofdafwijkingen was dat risico’s over het algemeen in een te laat stadium worden onderkend én 
simultaan en geïmproviseerd in het werk worden uitgevoerd. Dit punt was al in eerdere audits 
herkend. Deze opvatting wordt overigens bevestigd in het ongevalsonderzoek door NAM/GTI naar 
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Warffum waarin staat opgenomen “Het auditproramma is gericht op processen en houdt zich 
onvoldoende bezig met de implementatie ervan tijden de uitvoering”. 
 
Een tweede voorbeeld is dat de NAM, voorafgaand aan het voorval, duidelijke signalen heeft 
gekregen over tekortkomingen die vergelijkbaar zijn met de tekortkomingen die ten grondslag 
hebben gelegen aan het voorval. Door een vertegenwoordiger van Shell EPE is voor het ongeval  
met de directeur van NAM gesproken over de zorgwekkende veiligheidssituatie bij NAM. Tevens 
heeft NAM twee keer van SodM te horen gekregen dat er tekortkomingen waren gesignaleerd in 
het veiligheidsmanagement en met name ten aanzien van procesrisico’s. De Raad stelt vast dat de 
NAM onvoldoende in staat is gebleken deze signalen om te zetten in de vereiste effectieve 
verbetering van de veiligheid tijdens uitvoering van werkzaamheden.  
 
Een derde voorbeeld betreft het feit dat een goed functionerend veiligheidsmanagementsysteem 
wordt onderhouden door een verbetercyclus waarin sprake is van constant leren en verbeteren. 
Naar de mening van de Raad waren er binnen NAM en bij Shell leermomenten voorhanden. Een 
voorbeeld is de explosie die in juni 1998 plaatsvond bij de Shell van een opslagtank met fatale 
afloop. De leerpunten van dit ongeval bij het Shell vertonen zoals opgenomen in bijlage 7 grote 
overeenkomsten met hetgeen is voorgevallen bij het ongeval in Warffum. 
 
Samenvattend 
De Raad heeft geconstateerd dat de NAM goed in staat is de afwijkingen in beeld te brengen en 
plannen te maken om deze te verbeteren. De NAM is echter onvoldoende in staat geweest om deze 
afwijkingen duurzaam te verhelpen. Op basis van bovenstaande bevindingen stelt de Raad, mede 
in relatie tot het in paragraaf 3.3 opgenomen referentiekader, vast dat het veiligheidsmanagement 
van NAM structurele tekortkomingen kende. 
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7. CONCLUSIES 

In dit hoofdstuk zijn de conclusies weergegeven van het onderzoek door de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid naar de directe en achterliggende oorzaken van de tankexplosie op de productielocatie 
Warffum van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op 31 mei 2005, waarbij twee dodelijke 
slachtoffers en één zwaar gewonde waren te betreuren. De Raad komt op basis van onderzoek tot 
de volgende conclusies: 
 

1. De directe oorzaak van de tankexplosie op productielocatie Warffum is dat tijdens 
renovatiewerkzaamheden op tank T3, als gevolg van een openstaande afsluiter, een 
explosief gasmengsel is ontstoken als gevolg van het aanbrengen van een lasverbinding.  

 
2. Op grond van zowel wet- en regelgeving als normen en procedures van de NAM, hadden 

geen werkzaamheden mogen plaatsvinden op het dak of in de directe nabijheid van de 
betreffende tank, zonder dat doeltreffende maatregelen waren genomen om het brand- en 
explosiegevaar te beheersen. De NAM had deze, maar ook de reeds eerder uitgevoerde 
werkzaamheden, onder de gegeven omstandigheden niet mogen toestaan. 

 
3. De betrokken functionarissen van de opdrachtgever de NAM en de opdrachtnemers Tebodin 

en GTI hebben de procesveiligheidsrisico’s in onvoldoende mate geïdentificeerd. De wèl 
geïdentificeerde procesveiligheidsrisico’s zijn onderschat en de voorgenomen maatregelen 
zijn in onvoldoende mate uitgevoerd.  

 
4. De NAM heeft besloten tank T3 niet volledig veilig te stellen (primaire maatregel) en 

gebruik te maken van secundaire veiligheidsmaatregelen (identificatie gevaarlijke stoffen, 
RI&E, zonering en werkvergunning). Geen van deze secundaire maatregelen is adequaat 
uitgevoerd en het geheel heeft niet gewerkt. 

 
5. Het niet in voldoende mate herkennen door de betrokken partijen (de NAM, Tebodin en 

GTI) van het brand- en explosiegevaar en het niet adequaat handelen van de betrokkenen 
kon ontstaan in een omgeving waarin: 

a) Taken en verantwoordelijkheden niet werden genomen; 
b) Onvoldoende aandacht was voor procesveiligheid; 
c) Procedures en afspraken onvoldoende helder waren en onvoldoende werden 

nageleefd; 
d) Beperkt toezicht en sturing aanwezig was op de naleving van procedures en het 

nakomen van afspraken, èn er op de werkvloer te weinig kennis was van 
procesveiligheid; 

e) Kosten werden gereduceerd zonder dat de impact hiervan op de 
(proces)veiligheidsrisico’s in voldoende mate werd afgewogen. 

 
De Raad heeft onderzocht in hoeverre de tekortkomingen zoals die zijn gesignaleerd in Warffum 
eveneens op andere locaties zich kunnen voordoen. Op basis van de onderzoeksbevindingen van 
de Raad en de bevindingen van andere partijen concludeert de Raad: 
 

6. Een aantal tekortkomingen zoals aangetroffen te Warffum waren niet uniek voor deze 
locatie, maar deden zich ook op andere locaties van de NAM voor. 

 
De Raad heeft het veiligheidsmanagement van NAM geanalyseerd en concludeert: 
 

7. Het veiligheidsmanagement van NAM kende structurele tekortkomingen; de NAM brengt 
afwijkingen goed in beeld, maar blijkt onvoldoende in staat deze duurzaam te verhelpen. 

 
Ten slotte concludeert de Raad met betrekking tot de rol van het SodM het volgende: 
 

8. Ondanks dat door het SodM tekortkomingen binnen de NAM waren geconstateerd heeft de 
communicatie hiervan niet geleid tot het doorvoeren van de vereiste verbeteringen ten 
aanzien van het beheersen van veiligheidsrisico’s binnen de NAM. 
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8. AANBEVELINGEN  

Gezien de bevindingen en conclusies van het onderzoek komt de Raad tot de volgende 
aanbevelingen: 
 

1. De NAM wordt aanbevolen om de oorzaken van het gebleken gebrek wat betreft het niet 
duurzaam doorvoeren van verbetermaatregelen op te sporen, vast te leggen en op basis 
daarvan adequate actie te ondernemen om dit op te lossen. 

 
2. De minister van Economische Zaken wordt aanbevolen om de wijze waarop het SodM moet 

omgaan met gesignaleerde afwijkingen vast te leggen en zodanige verbetermaatregelen te 
treffen dat in de toekomst de effectiviteit van het toezicht wordt vergroot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuursorganen aan wie een aanbeveling is gericht dienen een standpunt ten aanzien van de 
opvolging van deze aanbeveling binnen een half jaar na verschijning van deze rapportage aan de 
betrokken minister kenbaar te maken. Niet-bestuursorganen of personen aan wie een aanbeveling 
is gericht dienen hun standpunt ten aanzien van de opvolging van de aanbeveling binnen een jaar 
kenbaar te maken aan de betrokken minister. Een afschrift van deze reactie dient gelijktijdig aan 
de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties verstuurd te worden. 
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