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Agenda  

Het incident in Moerdijk

Uitleg en resultaten Life-Saving Rules

Wat volgde na de introductie van de Life-Saving Rules

Ontwikkelingen industrie en de gevolgen daarvan voor Veiligheid



Film van het incident

https://www.youtube.com/watch?v=JcAFkMX8XJM

https://www.youtube.com/watch?v=JcAFkMX8XJM


Conclusies Onderzoeksraad voor veiligheid

▪ De Onderzoeksraad Voor Veiligheid is van mening dat Shell bewuster om moet 

gaan met risico’s. 

▪ Medewerkers moeten continu alert zijn op veiligheidsrisico’s, zeker bij het 

doorvoeren van wijzigingen in productieprocessen, installaties en van grondstoffen. 

▪ Ook moet het bedrijf kritisch blijven kijken naar eerder gedane onderzoeken, 

opgestelde procedures en maatregelen. Zodoende kan voorkomen worden dat het 

bedrijf jarenlang blijft werken op basis van achterhaalde of onjuiste aannames. 

▪ Shell moet meer lering trekken uit incidenten, waarbij er expliciete aandacht moet 

zijn voor achterliggende oorzaken. 

▪ Als laatste ziet de Onderzoeksraad ook een rol voor Shell waar het gaat om het 

delen van de opgedane kennis en ervaring binnen de petrochemische industrie.



5

Opzet Life-Saving Rules 

Aanleiding was een stagnerende veiligheidsprestatie

Onderzoek alle dodelijke ongevallen 2000 – 2006 in Shell

Een aantal oorzaken kwamen regelmatig naar voren

Daaruit zijn 12 regels gedestilleerd voor persoonlijke veiligheid

Iedereen werd getrained in 2008

Ingevoerd in Juli 2009 met een sanctie beleid voor iedereen

Invoering Peer-to Peer meldingen



Aantal dodelijke slachtoffers Shell International



Persoonlijk letsel Shell International
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Vervolg

Tegelijkertijd is gewerkt aan Defensive Driving

Invoering Goal Zero

In 2015 kwam er een herhaling van de Life-Saving Rules campagne met animatie films

In 2016 zijn “Life-Saving Rules opgesteld voor process safety

Meer aandacht voor veiligheid in de keten en planning



Goal Zero
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No Harm 

Personal safety

• Behavioural safety

• Contractor management 

No leaks 

Process safety

•Design & construct

•Maintain & inspect

Leadership

• Safety culture 

• Management review

• Reward successes

Risk management
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Trends Industrie richting 2030  

Trends Gevolg voor veiligheid

Om concurrerend te blijven zullen industrieen

in Noord-West Europa moeten samenwerken

in de keten. 

Dit betekent dat wet&regelgeving op regionaal

niveau geharmoniseerd wordt. Basis is EU 

wetgeving, zonder NL koppen.

Veel investeringen in Petrochemie buiten 

Europa. Toch zal het ARA gebied nog heel 

lang belangrijk blijven ( nu oa > 1,5 mrd naar 

de raffinaderijen!)

Om concurrerend te blijven zullen assets 

gemoderniseerd, misschien vernieuwd. Nieuwe

technieken worden toegepast.

De consolidatie van kleinere opslag- en

transport bedrijven tot grotere conglomeraten

Minder BRZO bedrijven, wel een toename van 

activiteiten per bedrijf.

De eigendomstructuur van de petrochemie 

zal de komende jaren veranderen

Kennis over veiligheid bij “moeder bedrijf” niet

vanzelfsprekend. 

Door toename met recycling industrie en

biobased industrie meer niet-routine/non-

standard processen met gevaarlijke stoffen

- Omgaan met gevaarlijke stoffen is geen “core 

business”. 

- Dit vraagt om een lenige overheid, meer

doelvoorschriften en maatwerk.

Door automatisering/robotiserng is meer Beta 

talent nodig, dat nu al schaars is

Concurrentie om competente HSE experts 

Digitalisering en big data zullen aan terrein 

winnen

Het wordt makkelijk om ervaring rond veiligheid 

op een bredere schaal te delen
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Conclusies

De invoering van de Life-Saving Rules was een succes

Een goede veiligheidscultuur is onontbeerlijk om te kunnen blijven leren

Voor een goede veiligheidsprestatie is samenwerking in de keten nodig

Kennis, over risico’s en procesveiligheid, is er nooit genoeg.



MSPO/2 explosie – wat gebeurde er? 
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31-3-

2017

▪ Opwarmen door warme Ethyl 

Benzeen (EB) te circuleren in de 

reactoren met behulp van stikstof

▪ Gedurende opwarmen, een explosie 

in een reactor en een vat

▪ Twee aannemers in de directe 

omgeving lopen lichte brandwonden 

op door rondvliegende 

katalysatordeeltjes

▪ De explosie veroorzaakt zware 

schade aan de fabriek. Herbouw 

duurt > jaar. Herstart dec. 2015 – jan 

2016



MSPO/2 explosie - Waarom gebeurde het?

▪ Zowel de reactor als het vat 

begaven het als gevolg van 

overdruk die werd veroorzaakt door 

onverwachte reactie tussen 

ethylbenzeen en katalysator

▪ Bij de onverwachte reactie komt 

warmte vrij en onstaat een grote 

hoeveelheid gas

▪ Voorafgaand aan de explosie werd 

algemeen aangenomen dat ethyl-

benzeen in een stikstofomgeving 

niet kon reageren met de katalysator



Waarom gebeurde het?

▪ In het laboratorium werd achteraf 

vastgesteld dat de onverwachte reactie 

optrad tijdens de opwarmstap: 

• Ethylbenzeen reageerde met actieve 

zuurstof in de katalysator (deze katalysator 

was binnen specificatie maar licht anders 

dan de vorige katalysator)

• De onverwachte reactie begon op een 

temperatuur van 90°C

• De temperatuur die moest worden bereikt 

voor de opwarmstap was 130°C

• Door de onverwachte reactie kwam zoveel 

warmte vrij dat op sommige plekken in de 

reactor de temperatuur opliep tot 180°C

Bij die temperatuur ontstond niet alleen 



Waarom gebeurde het?

▪ De extra warmte kon ontstaan door de 

onverwachte reactie tussen

ethylbenzeen en de katalysator

▪ Door het verder stijgen van de 

temperatuur ontstonden weer nieuwe

chemische reacties waardoor

temperatuur nog verder opliep

▪ Faktoren die daarbij een rol speelden: 

• Onvoldoende stikstof en ethylbenzeen

toevoer waardoor droge (en warme) zones 

in de katalysator konden ontstaan

• Als gevolg van de procesverstoringen

werd een veiligheidsklep automatisch

gesloten waardoor de druk verder opliep



Waarom gebeurde het?

▪ Een analyse van mogelijke onverwachte 

reacties in dit deel van de fabriek (RHA) 

is in 2011 in uitgevoerd

▪ Deze analyse werd uitgevoerd op basis 

van wetenschappelijke inzichten en 

ervaringen die op dat moment bekend 

waren

▪ In de analyse is de onverwachte reactie 

die tot de explosie heeft geleid niet naar 

voren gekomen

▪ Dit bevestigde het geloof dat 

ethylbenzeen niet kon reageren met de 

katalysator

▪ Die overtuiging heeft aan de basis 

gestaan van alle opvolgende besluiten in 

ontwerp en voorzorgsmaatregelen


