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Informatie

doel

na doorlezen weet u meer over…

… de veiligheidsrisico’s van veroudering

… de vormen en de oorzaken

… de mate van veroudering bij Nederlandse Brzo bedrijven

… de te nemen maatregelen



Reflectie

Wat is veroudering en waarom is het een punt van 
zorg..?



Veroudering

Definitie 1

[UK HSE Executive]

Veroudering is het effect waarbij een onderdeel 
van de installatie lijdt aan een vorm van 
materiaalverslechtering en/of beschadiging met 
een toenemende kans op falen gedurende de 
levensduur.

• het gaat over de conditie van deze assets, en 
hoe deze verandert in de tijd. 

• het gaat NIET over hoe oud procesinstallaties 
zijn

[ https://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr823.htm ]

Download

https://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr823.htm
https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/uk-hse-rr823-plant-ageing-study/
https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/uk-hse-rr823-plant-ageing-study/


Incidenten door veroudering

[RIVM Rapport 2017-0131]

In Nederland is bij ongeveer 30% van de 
ongevallen bij Brzo bedrijven veroudering van de 
installaties (mede)oorzaak van de incidenten.

3 oorzaken:  

• Degradatie van materialen. 

• In onbruik raken (obsolentie)

• Veroudering van de organisatie en de kennis 
om veilig met de installatie te werken

Definitie 2

Download

https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/rivm-rapport-2017-0131-de-invloed-van-veroudering-van-installaties-ageing-op-de-oorzaak-van-ongevallen-met-gevaarlijke-stoffen/
https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/rivm-rapport-2017-0131-de-invloed-van-veroudering-van-installaties-ageing-op-de-oorzaak-van-ongevallen-met-gevaarlijke-stoffen/


Incidenten door veroudering

Storybuilder

database

RIVM

[RIVM Rapport 2017-0131]
Deelaspecten (meerdere mogelijk) bij 91 verouderings incidenten. 

Veroudering is mede-oorzaak bij 30% van de incidenten in de Storybuilder database die 
door de Nederlandse Arbeidsinspectie geclassificeerd zijn als Major Hazard Control 
incidenten. 

➢Materiaal degradatie is belangrijkst
➢ Verlies van kennis draagt ook bij!



Incidenten door veroudering

MARS

database

EU

[RIVM Rapport 2017-0131]

Materiaal degradatie aspecten bij 59 veroudering gerelateerde
incidenten uit de Europese MARS database (zeer zware ongevallen)



Incidenten door veroudering

Storybuilder

database

RIVM

Belangrijkste oorzaken van materiaal degradatie:

1. Corrosie

2. Materiaal keuze

[Wetenschappelijke publicatie RIVM, Safety Science 153 (2022) 105788]



Reflectie

Wat is de mate van beheersing van risico’s van 
veroudering door Brzo-bedrijven...?



Toezicht op beheersmaatregelen tegen veroudering

BRZO+

toezicht

Resultaten inspectie jaar 2017

• Inspectie bij 333 bedrijven inspectie op één of 
meer ageing-thema’s

• 72 overtredingen, bij 15% bedrijven

1. Ageing algemeen en beleid

– inventarisatie van voor veroudering gevoelige 
apparatuur en de potentieel actieve 
degradatiemechanismen

2. Leidingen en corrosie onder isolatie

– Inventarisatie en registratie van (geïsoleerde) 
leidingen

3. Koel- en bluswaterleidingen

– Spoelen, inspecteren en testen

Download

https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/brzoplus-project-ageing-resultaat-2017/
https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/brzoplus-project-ageing-resultaat-2017/


Toezicht op beheersmaatregelen tegen veroudering

BRZO+

toezicht

Resultaten inspectie jaar 2019
• Inspectie bij 287 bedrijven inspectie op één of 

meer ageing-thema’s
• Overtredingen bij 38% van de bedrijven

1. Degradatie door mechanische of thermische
vermoeiing
– Overtredingen bij 26 bedrijven
– Degradatie is niet direct gerelateerd aan de 

ouderdom van een installatie

2. Passieve brandbeveiliging
– Overtredingen bij 47 bedrijven
– Veelal gebrek aan inspectie en onderhoud, of 

afwezigheid van passieve brandbeveiliging

3. Drukapparatuur
– Overtredingen bij 59 bedrijven
– Gebrek aan inventarisatie keuringsregime

Download

https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/brzoplus-project-ageing-resultaat-2019/
https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/brzoplus-project-ageing-resultaat-2019/


Toezicht op beheersmaatregelen tegen veroudering

BRZO+

toezicht

Vragenlijst 2019 - thema vermoeiing

– Bij bedrijven die 
beheersmaatregelen hebben
vastgelegd in het VBS worden
minder overtredingen
geconstateerd

NB: Overtredingen rond thema vermoeiing

bij 26 van 287 bedrijven



Beheersmaatregelen veroudering – VBS kruistabel

BRZO+

toezicht

Beheersen van veroudering
raakt alle VBS elementen !

https://www.safetydelta.nl/kenniscentrum/brzoplus-kruistabel-ageing-
aspecten-versus-veiligheidsbeheerssysteem-vbs/

https://www.safetydelta.nl/kenniscentrum/brzoplus-kruistabel-ageing-aspecten-versus-veiligheidsbeheerssysteem-vbs/


Reflectie

Wat zegt “de industrie” over het veiligheidsrisico
van veroudering bij BRZO bedrijven...?



Procesveiligheidsincidenten

DV 2030

Staat Assets

[ https://veiligheidvoorop.nu/do/download/get/305 ]

Basis: jaarverslag Veiligheid Voorop

190 Brzo-bedrijven, vertegenwoordigt 72% (petro)chemische industrie

~98 miljoen gewerkte uren

> 200 Proces Safety Events

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0131.pdf
https://veiligheidvoorop.nu/do/download/get/305


Nulmeting Staat van de Assets

DV 2030

Staat Assets

Situatie 2018

Basis marktonderzoek bij 37 (=27%) Brzo-bedrijven uit
de  (petro)chemische industrie

• Gemiddelde leeftijd assets 21 jaar, bij technische
levensduur 35 tot 40 jaar

• Asset base is 25% verjongd sinds 2014 door 
modernisering en nieuwbouw

• Moderniseringsinvesteringen 3.3% van de 
vervangingswaarde, zou betekenen dat binnen 30 jaar
de gehele asset base is gemoderniseerd

• 16% incidenten gerelateerd aan veroudering assets

• Levensduur bewaking van de assets essentieel

Download

https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/dv2030-eindrapport-nulmeting-staat-van-de-assets/
https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/dv2030-eindrapport-nulmeting-staat-van-de-assets/


Nulmeting Staat van de Assets

DV 2030

Staat Assets

Geschatte kans op incidenten

Hoger door toegenomen
risicobewustzijn

Voorgenomen maatregelen:

Levensduurverlenging en vervanging 
van assets door assets met eenzelfde 
dan wel een aanvullende functionaliteit



Roadmap Asset Management 2021

DV 2030

Asset 

Management

Asset management richt zich op het bewaken van de levensduur van het 
installatiepark en het tijdig opstarten van investeringsprojecten om de 
veiligheid te kunnen garanderen en de concurrentiekracht te behouden én te 
versterken.

• vervangen van technisch verouderde en onveilige installaties

• moderniseren van installaties die functioneel of economisch verouderd zijn.

Download

https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/dv2030-roadmap-asset-management-een-praktisch-handvat-voor-de-invoering-van-asset-management/
https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/dv2030-roadmap-asset-management-een-praktisch-handvat-voor-de-invoering-van-asset-management/


Corrosie onder Isolatie - COI

DV 2030

COI

[ https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/wcm-best-practice-voor-risk-based-cui-management/ ]

De “silent killer”

1. Methodiek om risico COI te bepalen

– Staat van de isolatie

– Corrosiegedrag koolstof staal of roestvrij
staal

– Beslismodel / life cycle costing

2. Geschiktheid inspectie technieken

3. Effectiviteit coatings

Download

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0131.pdf
https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/wcm-best-practice-voor-risk-based-cui-management/
https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/dv2030-roadmap-asset-management-een-praktisch-handvat-voor-de-invoering-van-asset-management/
https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/wcm-best-practice-voor-risk-based-cui-management/


Samenvatting

Wat u nu zou moeten weten ..

1. De veiligheidsrisico van veroudering = ongecontroleerd vrijkomen van 
gevaarlijke stoffen (Process Safety Events)

2. Veroudering = conditie van de assets, niet de leeftijd

3. Oorzaken = degradatie materialen (corrosie, materiaalkeuze), obsolentie
van apparatuur, verdwijnen organisatorische kennis

4. Status Nederlandse Brzo bedrijven =
• Sinds 2014 hoger risico bewustzijn. Verjonging door projecten om 

levensduur te verlengen
• Monitoring van Process Safety Events vindt plaats
• Ruimte voor verdere verbetering in beheersmaatregelen: 

• Inventarisatie gevoelige apparatuur, keuring druk apparatuur
• Corrosie onder isolatie, Mechanische of Thermische vermoeiing
• Koel- en bluswaterleidingen, passieve brandbeveiliging



Dank voor

uw

aandacht

https://www.safetydelta.nl/

https://www.safetydelta.nl/

	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21

