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Appendix I De Prisma Methode 

TBM 

De PRISMA methode in ontwikkeld door Van der Schaaf [1992]. PRISMA staat voor Prevention and 
Recovery Information System for Monitoring and Analysis. PRISMA is ontworpen voor het registreren, 
classificeren, analyseren en monitoren van veiligheid gerelateerde incidenten en proces afwijkingen. 
PRISMA illustreert de relatieve bijdragen van menselijk, technisch en organisatorisch falen. Hieronder wordt 
een uiteenzetting gegeven over deze methode aan de hand van de 7 stappen. 

1. 1 Detectie 
De detectie module bevat het registratie mechanisme. Het doel is hierbij dat er zo compleet mogelijk alle 
near misses warden geregistreerd. Om deze registratie zo volledig mogelijk te laten zijn, kunnen de 
aanbevelingen gebruikt warden die eerder in dit verslag beschreven staan bij de persoonlijke redenen voor 
het niet rapporteren en de organisatorische redenen voor het niet rapporteren 

1.2 Selectie 
Er moet een filter mechanisme warden gebruikt om de incidenten te selecteren die het meest waardevol 
zijn voor de organisatie om van te leren. Nieuwe of unieke gebeurtenissen zullen de stappen 3 tot en met 7 
moeten doorlopen. Gebeurtenissen die al eerder hebben plaatsgevonden warden in een database 
opgeslagen en warden gemonitord. 

1.3 Beschrijving 
Alie rapporten die geselecteerd zijn in de vorige stap, moeten alle gebeurtenissen die hebben geleid tot de 
near miss situatie zo gedetailleerd, compleet en neutraal mogelijk warden beschreven. Hiervoor kan een 
faalboom gebruikt warden. Hierin warden de oorzaken die tot het incident hebben geleid logisch en 
chronologisch weergegeven. 

1. 4 Classificatie 
De classificatie van menslijk falen is gebaseerd op het model dat ontwikkeld is door Rasmussen 
[1976). De drie niveau's die dit model onderscheid zijn: 
• Automatische reacties die weinig of geen aandacht vragen (skill bases, S-B) 
• Attentie vragende reacties, indien je weet hoe te reageren in een bekende situatie 

(rule based, R-B) 
• Creatieve en analytische reacties, wanneer je geconfronteerd wordt met een nieuw en onbekend 

probleem zonder makkelijke oplossingen (knowledge based, K-B) 
Op basis van informele observaties en discussies in controle kamers, Van der Schaaf [1989], en met 
behulp van de "klassieke" literatuur over operator taken [Crossman, 1974], is de volgende set van 
elementaire operator benodigdheden gei"dentificeerd om de procesbeheersingstaken correct uit te voeren: 
a) De correcte status en dynamiek van het systeem dat beheerst moet warden, moet bekend zijn bij de 

operator 
b) Het (belangrijkste) doel, of de prioriteiten van het doel, moeten bekend en begrepen warden door de 

operator 
c) De operator moet gekwalificeerd zijn (op basis van training) om het werk te doen, en 
d) Als het nodig is, moet hij een tijdelijke vergunning krijgen voor de activiteiten waar extra risico bij 

betrokken is 
e) De voorbereiding op het werk zelf begint bij het informeren van andere operators van het werk dater 

gedaan moet warden (coordinatie), met betrekking tot de potentiele effecten op hun werk 
f) Wanneer men op de locatie van het werk aankomt, zal het locale systeem gecontroleerd moeten 

worden met de verwachte condities voor zover deze relevant zijn voor het werk 
g) Het werk zelf moet correct gepland warden, de correcte methode moet gekozen warden en deze moet 

in de correcte volgorde warden uitgevoerd 
h) De voorgeschreven tools en informatie bronnen voor een juiste werk performance moeten present zijn 

en gebruikt warden 
i) Het uitvoeren van de benodigde acties houdt in dat correcte succesvolle bewegingen nodig zijn; zowel 

beheerst (bedoelde en gedetailleerd bewegingen) als het hebben van de juiste lichaamshouding om de 
beheerste bewegingen mogelijk te maken 

Met behulp van het SRK model kan er een verdeling warden gemaakt van de bovenstaande punten, a en b 
vallen onder Knowledged based behaviour (K-B), c, d, e, f, gen h hebben betrekking op Rule based 
behaviour (R-B) en i hoort bij Skill based behaviour (S-B). In de onderstaande tabel warden de classificatie 
codes weergegeven. 



error code beschriivend label voorbeeld 

HKl systeem status Niet realiseren dat een deel van de fabriek niet in 

werk is vanwe2:e onderhoud 

HK2 doel richten op "overspec" productie in plaats van 

"right-on-soec" 

Hrl vergunning (permanent) niet gekwalificeerd voor een bepaald taak 

HR2 vergunning (tijdelijk) geen vergunning verkregen, ondanks dat dit wel 

nodig is 

HR3 cooirdinatie het niet informeren van de controle kamer van 

acties buiten in de fabriek 

HR4 controle niet in zekerheid stellen dat het status van het 

svsteem is zoals verwacht 

HRS planning kiezen van de verkeerde methode voor het goede 

doel 

HR6 equipement/ informatie gebruiken van verkeerde tools/ data 

HSl beheerste beweging typefout maken op een keybord 

HS2 totale lichaamsbeweging uitglijden, struikelen, vallen 

Tabet 5.15: Classificatie van menselijk fa/en 

Behalve het menselijk falen wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen technisch falen en 
organisatorisch falen. De hoofdcategorie Technisch falen kan onderverdeeld worden in de volgende 
drie subcategorieen: 
• Engineering (TE); verkeerd ontwerp 
• Constructie (TC); correct ontwerp, maar welke niet precies gevolgd is tijdens de constructie fase 
• Materialen (TM); rest categorie, voor materiaal defecten die niet onder de eerste twee categorieen 

vallen 
De hoofdcategorie van Organisatorisch falen is onderverdeeld in de volgende subcategorieen: 
• Operating Procedures (OP); waarmee naar de (inadequate) procedures wordt gerefereerd 

(compleetheid, precisie, ergonomisch correct). Of deze procedures wel of niet gevolgd worden heeft 
hier niets mee te maken 

• Management Prioriteiten (OM); hiermee wordt gerefereerd naar alle druk die door die door top of 
middel management wordt uitgeoefend om productie voorkeur te geven boven veiligheid 

Met al deze categorieen samen is er een classificatie model opgesteld, deze is weergegeven in de 
volgende figuur. 
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Figuur 5.2: Eindhoven Classijicatie Model [Van der Schaaf, 1992] 
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1.5 Berekenen 
Elk near miss dat is onderzocht levert een aantal basis oorzaken die zijn geclassificeerd met behulp van het 
Eindhoven Classificatie Model. Wanneer er voldoende near misses onderzocht worden, ontstaat er een 
risico patroon in de basis oorzaken. 

1.6 lnterpretatie en implementatie 
Om een tool te ontwikkelen voor safety management is het niet voldoende om te stoppen na de 
analysefase van de faalclassificatie. Deze classificatie resultaten moeten worden vertaald in aanbevelingen 
voor effectieve, preventieve en correctieve acties. Voor dit doel is een classificatie/ actie matrix ontwikkeld. 
Deze ziet er als volgt uit. 

Tabel 1: De classificatie actie matrix 

Equipement Procedures Informatie & Training Motivatie 
Communicatie 

TE X 
TC X 

(TM) 
OP X 

(OM) 
HK1 X Nee! 
HK2 X Nee! 
HR1 X 
HR2 X 
HR3 X 
HR4 X 
HRS X 
HR6 X 
HS1 X Nee! 
HS2 X Nee! 

In "X" in de matrix staat voor de meest effectieve acties die het management kan ondernemen en de meest 
ineffectieve staat aangegeven met een "Nee!". 

1.7 Evaluatie 
De acties die door het management ondernomen zijn moeten worden geevalueerd in termen van de 
effectiviteit op het be"invloeden van de actieve en verborgen oorzaken, zoals weergegeven in het PRISMA 
profiel. 
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Appendix II Lijst van bedrijven die ender HPI vallen 

IPPC code (verdeling naar uitgeoefende activiteiten en/of werkzaamheden) 
Energie industrie Chemische industrie 

1 AIR PRODUCTS NEDERLAND BV 1 AIR LIQUIDE 

2 ENECAL ENERGY V.O.F. 2 AIR PRODUCTS BOTLEK 

3 E.ON BENELUX GENERATION 3 AIR PRODUCTS PERNIS 

4 E.ON BLEKERHOF 4 AKZO NOBEL BASE CHEM. EUROPOORT 

5 E.ON CENTRALE GALILEISTRAAT 5 AKZO NOBEL CHEMICALS BOTLEK 

6 E.ON LAURENSPLAATS/DELFSEVAART 6 CABOT B.V. 

7 E.ON MAASVLAKTE 7 CALDIC EUROPOORT 

8 ESSO RAFFINADERIJ (NEDERLAND) BV 8 CARBON BLACK NEDERLAND 

9 EUROGEN CV 9 CEREXAGRI BV / ARKEMA ROTTERDAM BV 

10 KOCH HC PARTNERSHIP 10 CLIMAX MOLYBDENUM 

11 KUWAIT PETROLEUM EUROPOORT BV 11 CYTEC MANUFACTURING BV 

12 NEREFCO EUROPOORT 12 DOMO POLYPROPYLENE B.V. 

13 NEREFCO PERNIS 13 DSM COATING RESINS NEDERLAND B.V. 

14 PHAROS ENERGY INTERNATIONAL 14 DSM SPECIAL PRODUCTS ROTTERDAM 

15 RIJNMOND ENERGIE CV 15 EXXONMOBIL CHEMICAL HOLLAND BV RAP 

16 SHELL NEDERLAND RAFFINADERIJ BV 16 EXXONMOBIL CHEMICAL HOLLAND BV ROP 

17 AIR PRODUCTS NEDERLAND B.V.(MBG) 17 EXXONMOBIL CHEMICAL HOLLAND BV RPP 

18 HUNTSMAN HOLLAND BV 

19 INVISTA 

Productie en verwerking van Metalen 20 KEM IRA CHEMICALS BV 

1 ALUMINIUM EN CHEMIE ROTTERDAM B.V. 21 LUCITE INTERNATIONAL HOLLAND BV 

2 HUNTER DOUGLAS EUROPE BV 22 LYONDELL CHEMIE MAASVLAKTE 

23 LYONDELL CHEMIE NEDERLAND BV 

24 MICRO CHEMIE BV 

Minerale industrie 25 NUFARM 

1 ALMA TIS B. V. 26 NU3 

2 ENCi ROTTERDAM 27 ORGANIK KIMYA 

3 FERRO HOLLAND BV 28 QUEST INTERNATIONAL 

29 SHELL NEDERLAND CHEMIE BV 

30 SHIN-ETSU PVC BV LOCATIE BOTLEK 

Papier, textiel en leerlooierijen en destructie 31 SHIN-ETSU PVC B.V. LOCATIE PERNIS 

1 ARCHER DANIELS MIDLAND EUROPOORT 32 TRONOX PIGMENTS (HOLLAND) BV 

2 ARGOS TERMINAL BV (EX NEREFCO GED.) 33 VORIDIAN EUROPOORT B.V. 

3 1O1-LODERS CROKLAAN OILS B.V. 34 WETRO EUROPOORT B.V. 

4 TESSENDERLO CHEMIE ROTTERDAM BV 35 KOG EDIBLE OILS BV 

Overig 

1 ABENGOA 

2 BIOPETROL ROTTERDAM B.V. 

3 BIOX 

4 DUTCH BIODIESEL B.V. 

5 ENECO-STEGIINTERNATIONAL POWER Pie 

6 GATE TERMINAL 

7 HEXION SPECIAL TY CHEMICALS BOTLEK 

8 HEXION SPECIALTY CHEMICALS PERNIS 

9 KE MIRA GROWHOW 

10 LIONGAS LNG TERMINAL 

11 PERGEN 



I 
I 

Overige inrichtingen 

1 EBS EUROPOORT B.V. 

2 EBSLAURENSHAVEN I 
3 EATSOVERSLAG EUROPOORT CV 

4 EURO TANK TERMINAL B.V. 

5 EUROPEES MASSAGOED OVERSL. BEDRIJF B.V. I 
6 GASUNIE LNG TERMINAL MAASVLAKTE 

7 HOEK LOOS B.V. 

8 KOOLE TANKSTORAGE PEANIS BV 

9 LBC ROTTERDAM 
I 

10 LYONDELL CHEMIE EUROPOORT 

11 MAAS SILO B.V. 

12 MAASVLAKTE OLIE TERMINAL N.V. (MOT) I 
13 MAATSCHAP EUROPOORT TERMINAL 

14 MARCOR STEVEDORING BV 

15 NED. ERTS- EN MINERAALBEW. BV I 
16 NEDERLANDSE BENZOL MIJ. (TIC) 

17 NEDERLANDSE EATS EN MINERAALBEW. 

18 ODFJELL TERMINALS (ROTTERDAM) B.V. 

19 ROTTERDAM BULK TERMINAL 
I 

20 SHELL EUROPOOAT 

21 SIMON STORAGE 

22 TEAM TERMINAL I 
23 VOPAK TERMINAL BOTLEK B.V. 

24 VOPAK TERMINAL BOTLEK NOORD 

25 VOPAK TERMINAL CHEMIEHAVEN BV I 
26 VOPAK TERMINAL EUROPOORT B.V. 

27 VOPAK TERMINAL EUROPOORT B. V. 

28 VOPAK TERMINAL LAURENSHAVEN B.V. 

29 VOPAK TERMINAL TTR B. V. 
I 

30 VOPAK TERMINAL VLAAADINGEN 

31 VULCAANHAVEN BV 

32 CHEMTRADE STORAGE NEDERLAND I 
33 ESSO NEDERLAND BV 

34 R'DAM ANTWERPEN PIJPLEIDING (RAPL) 

35 R'DAMSE RIJNPIJPLEIDING MIJ. (RAPM) I 
36 SABIC PIPELINES B.V, 

37 SERVICE TERMINAL ROTTERDAM 

38 SHELL NEDERLAND VERKOOPMIJ. 

39 VOPAK LOGISTIC SERVICES OSV BV I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Appendix Ill Prioriteiten uitrukdienst 

Wanneer er geen meldingen zijn, is de uitrukdienst bezig met routine onderzoek. Op het moment dater een 
melding binnenkomt gaat de uitrukdienst daar op af. Mochten er meerdere meldingen zijn, wordt het 
volgende prioriteiten lijstje gebruikt. 
Voor meldingen waar geen tijd meer voor is, warden niet meer onderzocht door de uitrukdienst. Bij bureau 
handhaving wordt dan bepaald of dat het nog nodig is om een tweedelijnsvoorval onderzoek te starten. 

In het STAFOVERLEG van de dienst is de prioriteitenvolgorde in de werkzaamheden van de Uitrukdienst 
vastgesteld. 

Hieronder de vastgestelde lijst van veel voorkomende situaties. 

1. GIN-melding G-x en Brand 
2. Klachtengolf met ;?: 1 O klachten 
3. Verzoek om assistentie andere dienst 
4. Klacht over REB- of Gemeentelijke-inrichting - waar PV, dwangsom e.d. loopt (ZIE AGTIELIJST) 
5. GIN-melding Z-x niet zijnde waterverontreiniging 
6. Klachten van een buurbedrijf 
7. GIN-melding Z-2, waterverontreiniging met mogelijk stank 
8. Voorval ;?: 3 klachten van Gemeentelijke-inrichting 
9 . Voorval ;?: 3 klachten van REB-inrichting 
10. Voorval;?: 3 klachten van PID-inrichting 
11. Onderzoek op verzoek van andere afdeling van DGMR 
12. Bedrijfsmelding met mogelijke milieuoverlast (zoals verhoogde emissie, bodemverontreiniging 
e.d.) 
13. Meerdere binnenhuisklachten over stank op een locatie vermoedelijk t.g.v. benzine/olielekkage 
14. GIN-melding Z-x van rangeerterrein NS* 
15. Algemene stank- of geluidsklacht vermoedelijk van een PID-inrichting* 
16. Normale klacht betreffende stank of geluid van REB-inrichting* 
17. Normale klacht betreffende stank of geluid van Gemeentelijke-inrichting* 
18. Binnenhuisklacht over stank vermoedelijk t.g.v benzine/olielekkage* 
19. Klacht over vermoedelijke bodemverontreiniging* 
20. Bedrijfsmelding zonder gevolgen* 
21. Vliegtuigklacht betreffende kerosinestank* 

• Worden in de nachtelijke uren niet of nauwelijks onderzocht. 



Appendix IV Hoofdstuk 17. WM 
Hoofdstuk 17. Maatregelen in bijzondere omstandigheden 

Artikel 17.1 

lndien 2ich in een inrichting een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige 
gevolgen voor het milieu 2ijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft degene die de inrichting drijft, 
onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen warden verlangd, om de gevolgen van 
die gebeurtenis te voorkomen of, voor 2over die gevolgen niet kunnen word en voorkomen, 2oveel 
mogelijk te beperken en ongedaan te maken. 

Artikel 17.2 

1. Degene die een inrichting drijft, waarin 2ich een voorval, als bedoeld in artikel 17.1, voordoet of 
heeft voorgedaan, meldt dat voorval 20 spoedig mogelijk aan het bestuursorgaan dat bevoegd is een 
vergunning krachtens artikel 8.1 voor een inrichting te verlenen, dan wel ingevolge artikel 8.41, 
tweede lid, onder a , het orgaan is waaraan de melding wordt gericht. 

2. Hij verstrekt dat bestuursorgaan tevens, 2odra 2ij bekend 2ijn, de gegevens met betrekking tot: 

a. de oor2aken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval 2ich heeft voorgedaan; 

b. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen; 

c. andere gegevens die van belang 2ijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het milieu van 
het voorval te kunnen beoordelen; 

d. de maatregelen die 2ijn genomen of warden overwogen om de gevolgen van het voorval te 
voorkomen, te beperken of ongedaan te maken; 

e. de maatregelen die warden overwogen om te voorkomen dat een 2odanig voorval 2ich nogmaals 
kan voordoen. 

3. Het bestuursorgaan dat een melding als bedoeld in het eerste of tweede lid ontvangt, geeft van die 
melding en de daarbij verstrekte gegevens onverwijld kennis aan: 

a. de burgemeesters van de betrokken gemeenten; 

b. de inspecteur; 

c. de commissarissen van de Koningin in de betrokken provincies in de gevallen dat de gevolgen van 
het voorval 2ich voordoen dan wel kunnen voordoen buiten de gren2en van de gemeente waar de 
inrichting geheel of in hoofd2aak is gelegen; 

d. gedeputeerde staten van de betrokken provincie in de gevallen dat het voorval verontreiniging of 
aantasting van de bodem tot gevolg heeft; 

e. andere bestuursorganen of overheidsdiensten, die direct belang hebben bij een onverwijlde 
mededeling. 

Artikel 17.3 

Het bevoegd ge2ag 2iet er op toe dat de nodige gegevens worden ver2ameld om een ongewoon 
voorval, als bedoeld in artikel 17.1, te analyseren en de oor2aken ervan te achterhalen. Om herhaling 
te voorkomen wij2igt het 20 nodig de vergunning met toepassing van de artikelen 8.22 of 8.23, of doet 
het 20 mogelijk daarop gerichte aanbevelingen. 

Artikel 17.4 

1. lndien dat door een ongewoon voorval nodig is, kunnen in het belang van de bescherming van het 
milieu een of meer van de volgende verplichtingen of het volgende verbod warden opgelegd aan 
degene bij wie afvalstoffen ontstaan of aanwe2ig 2ijn, die 2ijn aangewe2en in de daartoe strekkende 
beschikking: 
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a. een verplichting die afvalstoffen te scheiden en - mede van andere stoffen en afvalstoffen -
gescheiden te houden; 

b. een verplichting die afvalstoffen gescheiden af te geven, wanneer zij zich daarvan ontdoen; 

c. een verplichting die afvalstoffen ter plaatse waar zij zijn ontstaan, op een bij de beschikking 
aangegeven wijze nuttig toe te passen of te verwijderen; 

d. een verbod die afvalstoffen langer onder zich te houden dan gedurende een bij de beschikking 
aangegeven termijn; 

e. een verplichting die afvalstoffen af te geven aan een persoon behorende tot een bij de beschikking 
aangewezen categorie, of te brengen naar een daartoe aangewezen plaats. 

2. Een verplichting of verbod als bedoeld in het eerste lid, kan warden opgelegd: 

a. voor zover de verplichting of het verbod betrekking heeft op een inrichting: door het bestuursorgaan 
dat ingevolge artikel 8.2 van deze wet het bevoegd gezag is ten aanzien van de vergunning voor de 
inrichting, of, indien voor de inrichting reg els gelden krachtens artikel 8.40, aan het bestuursorgaan 
waaraan een melding als bedoeld in artikel 8.41, eerste lid, met betrekking tot die inrichting zou 
moeten warden gedaan; 

b. in andere gevallen: door gedeputeerde staten. 

3. Het bestuursorgaan, bedoeld in het tweede lid, kan bij zijn beschikking aangeven binnen welke 
termijn en op welke wijze de verplichting moet warden uitgevoerd. 

Artikel 17 .5 
1. Onze Minister kan het bevoegde bestuursorgaan verzoeken binnen een door hem aangegeven 
termijn: 

a. op de daarbij aangegeven wijze toepassing te geven aan artikel 17.4, eerste lid; 

b. in verband daarmee een voor de betrokkene krachtens hoofdstuk 8 geldende vergunning te 
wijzigen. 

2. lndien de geboden spoed een zodanig verzoek niet toelaat of het bevoegde bestuursorgaan niet 
binnen de aangegeven termijn aan het verzoek gevolg heeft gegeven, geeft Onze Minister toepassing 
aan artikel 17.4, eerste lid, onderscheidenlijk wijzigt hij de vergunning. 



Appendix V GIN-calls 

1 lnleiding 
Om als overheid adequaat op ongewone voorvallen bij bedrijven te kunnen reageren is het noodzakelijk dat 
bedrijven dergelijke voorvallen melden. Voorvallen waarvan de overheid op de hoogte wil warden gesteld 
zijn voorvallen met (mogelijk) gevaar, (mogelijke) overlast of (mogelijke) milieugevolgen buiten de inrichting. 
Voor dit doel is het noodzakelijk dat meldingen tijdig gebeuren en voldoende informatie bevatten om de 
risico's voor de omgeving in te kunnen schatten en om te kunnen besluiten over het optreden op het terrein 

Een prominente plaats wordt ingenomen door de CIN meldingen; meldingen via het Centraal lncidenten 
Nummer. Grof aangeduid warden alle incidenten waarbij de operationele diensten in de regio mogelijk 
direct moeten handelen via dit nummer gemeld. Alie andere meldenswaardige voorvallen warden direct aan 
de betreffende dienst(en) gemeld 

2 Gevolgen van voorvallen 
Voorvallen bij bedrijven kunnen consequenties hebben buiten de inrichting, voor onder andere de veiligheid 
van omwonenden en voor het milieu. 
Onder 'buiten de inrichting' wordt verstaan buiten het hek van de inrichting (dus ook in de bodem en in het 
oppervlaktewater); hierbij geldt dat het deel van een schip met functionele binding oak tot de inrichting 
behoort (laad- en losactiviteiten). 
Gevolgen van voorvallen kunnen warden onderverdeeld in een viertal klassen. 
1. (mogelijk) gevaarlijke situatie buiten de inrichting 
2. (mogelijk) overlast buiten de inrichting 
3. (mogelijk) milieugevolgen - emissie/ lekkage/ morsing 
4. geen gevolgen buiten de inrichting 

Voorvallen (voorgenomen activiteiten en operationele afwijkingen, bedrijfsstoringen en andere onvoorziene 
gebeurtenissen) met (mogelijk) gevaarlijke situatie, overlast en milieugevolgen buiten de inrichting zijn 
ongewone voorvallen. In Wm-vergunningen is een onderverdeling gemaakt van ongewone voorvallen, 
afhankelijk het soort voorval en van de gevolgen van een voorval moet het voorval volgens een bepaalde 
procedure warden gemeld. 
Het melden van ongewone voorvallen moet plaatsvinden via het Centraal lncidenten Nummer (CIN) aan 
Politie, Brandweer, Havendienst en DCMR. 
Voorvallen zonder gevolgen buiten de inrichting (voorgenomen activiteiten en operationele afwijkingen, 
bedrijfsstoringen en andere onvoorziene gebeurtenissen) zijn in dit verband geen ongewone voorvallen en 
hoeven dus niet te warden gemeld. Brand en explosie moet daarentegen altijd warden gemeld. 

3 Melden van voorvallen 
Op basis van een wettelijke verplichting moeten ongewone voorvallen, afhankelijk van hun (mogelijke) 
gevolgen, als volgt warden gemeld (dit zijn bedrijfsmeldingen, beschreven in paragraaf 2.1.3): 

• alle voorgenomen activiteiten met (mogelijk) overlast buiten de inrichting 
• alle voorgenomen activiteiten met (mogelijk) milieugevolgen buiten de inrichting op gebied van 

lucht en bodem 
Voorbeelden: 
(mogelijk) overlast buiten de inrichting: 

• Starten en stoppen van installaties, waarbij be"invloeding van de omgeving te verwachten is 
• Mogelijke stank-, lawaai-, licht- of stofaspecten bij bv. openen of spoelen van apparatuur 
• Brandweeroefeningen met rook en/ of vuur 
• Testen van akoestische alarmsystemen (niet de maandelijkse maandag 12 uur-test) 

(mogelijk) milieugevolgen buiten de inrichting (lucht en bodem): 
• Doorgraven tankdijken 
• Uit bedrijf nemen van voorgeschreven reinigings/ meetapparatuur 

4 Melden van operationele afwijkingen, bedrijfsstoringen en andere 
onvoorziene gebeurtenissen 
Vergunningcategorie: 

Niet voorzienbaar bijzonder voorval 
NB: In de gevallen dat (mogelijk) sprake is van bet optreden van oppervlaktewaterverontreiniging 
wordt de melding onmiddellijk doorgeleid aan RWS 
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• alle voorvallen met (mogelijk) gevaar buiten de inrichting 
• alle voorvallen met (mogelijk) grate overlast buiten de inrichting 
• alle voorvallen met (mogelijk) grate milieugevolgen buiten de inrichting 
• alle branden en explosies 

Vergunningcategorie: 

Niet voorzienbaar niet bijzonder voorval met mogelijke milieu-aspecten 
• alle voorvallen met (mogelijk) kleinere overlast buiten de inrichting 
• alle voorvallen met (mogelijk) kleinere milieugevolgen buiten de inrichting op gebied van lucht en 

bodem 

5 Meldingsprocedures 

GIN melding 
Via de GIN-procedure vindt door middel van een speciale telefoonschakeling gelijktijdig melding plaats bij 
de Politie Rotterdam-Rijnmond, Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond (Brandweer en 
centraalpost ambulances), Havendienst Rotterdam en DGMR Milieudienst Rijnmond. De politie Rotterdam
Rijnmond treedt op als woordvoerder en stelt aan het einde van de melding de andere diensten in de 
gelegenheid om vragen te stellen. Afhankelijk van hetgeen wordt gemeld, warden ook andere 
overheidsdiensten op de hoogte gesteld van meldingen en incidenten. 

De GIN-procedure bestaat uit twee meldingen. Voorvallen moeten onmiddellijk warden gemeld, doch 
uiterlijk binnen 15 minuten. Binnen 15 minuten na de eerste melding volgt eventueel een aanvullende 
melding waarin meer informatie over het voorval gegeven wordt. 
De melding vindt plaats met behulp van het GIN-formulier. Op het GIN-formulier zijn de te melden 
voorvallen onderverdeeld in een drietal klassen. De relatie tussen de te melden ongewone voorvallen en de 
GIN-onderverdeling is hieronder weergegeven. 

T. b I S a e 2: II oorten voorva en met 11, e oren e -categone b"b h d GIN 

Voorval CIN-categorie 

alle voorvallen met (mogelijk) gevaar G1, G2, G3, B 

Brand of explosie 1 B 

alle voorvallen met (mogelijk) grate overlast buiten de inrichting Z1,Z2,Z3,Z4 

alle voorvallen met (mogelijk) grate milieugevolgen buiten de inrichting Z1,Z2,Z3,Z4 

Aan het GIN is een alarmeringsprocedure voor de operationele hulpverleningsdiensten gekoppeld. Bij 
gevaarlijke/ ernstige incidenten komen zij direct ter plaatse in verband met de bestrijding van het incident. 
Deze diensten kunnen naar aanleiding van een melding ook voor de zekerheid poolshoogte komen nemen. 

Melding aan DGMR/ RWS 
Na melding van voorvallen aan de DGMR kunnen medewerkers van de DGMR op het bedrijf warden 
verwacht voor het uitvoeren van onderzoek. Ook medewerkers van RWS kunnen naar aanleiding van een 
melding een nader onderzoek uitvoeren. 

Melding aan andere overheidsinstanties 
De magelijkheid bestaat dat voorvallen ook aan andere overheidsinstanties moeten warden gemeld. Hierbij 
kan warden gedacht aan: 
• Persoanlijke ongevallen (doden of opname in ziekenhuis) of grate materiele schade; melding aan de 

Arbeidsinspectie 
• Vaorvallen met radioactiviteit of GFK's; melding aan de VROM lnspectie 

Dergelijke voorvallen moeten apart aan de betreffende instantie warden gemeld. Vaak zullen de 
operationele diensten een doormelding doen wanneer dat voor afhandeling van het voorval van belang lijkt. 
Dit vervangt niet de eventuele melding door het bedrijf. 

Melding aan buurbedrijven 



In de Wm-vergunning is oak de verplichting opgenomen om bij voorvallen met (mogelijk) gevaar voor 
buurbedrijven, deze bedrijven in te lichten. Deze bijzondere verplichting komt voort uit de overweging dat bij 
incidenten waarbij gevaar voor de buren ontstaat, ingrijpen en communicatie door en via de overheid bijna 
altijd te laat zal komen. Direct ingrijpen door het veroorzakende bedrijf is dan burenplicht. Meldingen aan 
buurbedrijven kunnen verlopen via de Deltalinqs-Centraal Post. Buurbedrijven die niet bij Deltalinqs zijn 
aangesloten dienen dan apart op de hoogte te warden gesteld. Hierbij meet oak gedacht warden aan 
aannemers op en buiten het eigen terrein, wegwerkers, NS personeel etc. 
Om tijdens een alarmering geed en snel met de buurbedrijven te kunnen communiceren verdient het 
aanbeveling deze communicatie geed voor te bereiden, zodat onderling bekend is wat te verwachten. 
Bijzondere aandacht verdienen de bedrijven waarmee een uitvalsroute gedeeld wordt (doorlopende wegen 
in het industriegebied) en de niet-chemisch georienteerde bedrijven naast chemische bedrijven (ontbreken 
van kennis tegengaan door basisinformatie over de belangrijkste stoffen uit te wisselen) 
Na een eventuele alarmering moet oak de vervolgcommunicatie over afloop van het incident en eventuele 
consequenties voor de buren georganiseerd warden. 

6 Verloop van het meldgesprek 

Melding via het CIN 
Het doel van de melding is dat operationele hulpdiensten snel de randvoorwaarden en noodzaak voor eigen 
optreden en veiligheidsrisico's (voor de omgeving) kunnen inschatten. Door een melding aan de diensten 
gezamenlijk beschikken alien over gelijke informatie en is het bedrijf een minimum aan tijd kwijt aan deze 
communicatie in de aanvangsfase van een incident. De GIN-melding dient primair ter alarmering binnen de 
overheidsdiensten; er wordt niet te diep op oorzaak en gevolg ingegaan. 

De melding komt binnen op de (regionale) meldkamers van politie, brandweer/ centraalpost ambulances, 
havendienst en DCMR. De medewerker van de politie is woordvoerder. 
Het gesprek vangt aan nadat deze medewerker de overige diensten enige seconden de gelegenheid heeft 
gegeven bij het gesprek in te schakelen; tijdens deze (korte) wachttijd is er geen communicatie. 

De opbouw van het gesprek is vastgelegd in het meldformulier, dat als basis gebruikt wordt. Op deze 
manier wordt zeker gesteld dat de minimaal benodigde informatie geed overkomt in een zo kart mogelijk 
gesprek. 
Eerst komen de primaire gegevens die een eerste alarmering binnen de overheidsdiensten mogelijk maken, 
daarna volgt de verdieping, eerst door de melder, daarna via vragen van de overheden. 

Aanvullende meldinqen 
De procedure voorziet in een aanvullende melding: vaak zal tijdens de eerste melding onvoldoende 
zekerheid zijn rand de gevaarsaspecten van het incident of op de vragen die in het eerste gesprek gesteld 
werden, was onvoldoende antwoord voorhanden. Dan kan in een tweede, aanvullend gesprek dat circa 15 
minuten na het eerste gesprek verwacht wordt aanvullende informatie gegeven warden. 
Wanneer tijdens het eerste gesprek het incident al ender controle is, of voldoende duidelijkheid gegeven 
kan warden over de consequenties, dan is geen tweede gesprek nodig. Tijdens het eerste gesprek warden 
hier afspraken over gemaakt. 
Vervolgmededelingen na de aanvullende melding over het verloop van het incident of de afhandeling ervan 
gebeuren bilateraal tussen bedrijf en betrokken diensten; telefonisch of via overheidspersoneel dat voor 
onderzoek of afhandeling ter plaatse komt. Vervolgmededelingen warden niet via het CIN gedaan 
(afhandeling niet via alarmeringskanalen) 

Naamqeqevens 
De melding gebeurt namens het bedrijf waar het incident optreedt: Adres gegevens zijn die van de poort 
waarlangs eventueel aanrijden meet plaatsvinden. De overheidsdiensten rijden aan via deze poort tenzij het 
bedrijf aangeeft dat om veiligheidsredenen via een andere route aangereden meet warden (of de 
overheden verzoeken om via en andere poort aan te kunnen rijden). 
lndien de melding wordt gedaan via een partier of centraalpost op een bedrijven-verzamelterrein, dan 
gebruikt de melder de naam van het bedrijf waar het incident optreedt en niet die van het eigen bedrijf. 
lndien de melding wordt gedaan vanaf een centraal punt binnen een onderneming met meerdere 
vestigingen, dan wordt bij de melding de naam en de adresgegevens van de betreffende vestiging gebruikt. 
Aanbevolen wordt om de naam en adresgegevens indien mogelijk al tevoren op de voorraad 
meldformulieren aan te brengen om tijdens de melding tijdverlies voor opzoeken te voorkomen. 
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Meldcateqorie: B. Z of G 
Alie branden en explosies warden ingedeeld in de categorie B (Brand). De indeling tussen Z (Zander 
gevaar) en G (mogelijk Gevaarlijk) is minder eenduidig. Aspecten die moeten warden beschouwd om een 
goede indeling te maken zijn: 
• Beheerst: Een incident is beheerst wanneer de omstandigheden voldoende bekend zijn, geen escalatie 

risico meer aanwezig is en eventuele emissies gestopt of onder controle zijn. 
• Beperkt: De gevolgen van een incident zijn beperkt wanneer de grootte van het effectgebied of de 

effecten voldoende bekend en voldoende klein van omvang zijn. 
• Bewaakt: Een incident is bewaakt wanneer voldoende potentieel ter plaatse is (personeel of materieel) 

om het incident te beheersen. 
• Beschermd: De omgeving van een incident is voldoende beschermd indien de effecten bekend zijn en 

er zorg voor wordt gedragen dat de omgeving geen onacceptabel negatieve gevolgen oploopt. 
Voorbeeld: een plas van een uiterst gevaarlijke vloeistof in de haven hoeft geen gevaarlijke situatie op te 
leveren indien de omvang bekend is, scheepvaart er voldoende zorgvuldig uit de buurt gehouden wordt en 
opruiming met voldoende gevolg ter hand genomen kan warden. 

Hoe gewenst oak; de indeling van incidenten naar meldprotocollen is niet eenduidig te maken; er is overlap 
en een 'grijs gebied'. Tijdens oefensessies en in onderlinge discussie moeten deze gebieden warden 
geduid en besproken. De praktijk wijst uit dat wat niet in algemene regels te vatten is op deze wijze binnen 
het bedrijf geed hanteerbaar te maken is. 
Discussie met de overheid naar aanleiding van gedane meldingen kan daarna leiden tot gewenste 
aanscherping van het meldbeleid binnen het bedrijf. 

Extra informatie 
Om de overheid een goed beeld van de situatie te schetsen van de aard en de gevaarsaspecten van een 
ongewoon voorval kunnen vooral de volgende nadere gegevens van belang zijn (geen volledige opgave, 
maar wel als leidraad bedoeld): 

Bij brand: 
• Betreft het loodsen, gebouwen of procesinstallaties; 
• Zijn er chemicalien aanwezig en well niet betrokken of in de gevarenzone; 
• Is er na het blussen van de brand nag een lekkage of vloeistofplas. 

Bij lekkage/ morsing/ gasontsnapping: 
• Vloeistofplas; plasgrootte in m2 

• Lekkage: Gat in leiding of vat, flens lek of gebroken leiding met diameter; 
• Totaal falen van (proces)vat; 
• Geen inzicht in grootte lekkage? Wat kan maximaal vrijkomen, wat is de systeeminhoud tussen 

blokkades, wat voor soort systeem; 
• Hoogte van de lekkage; 
• Systeemdruk,. 
Het gaat hier bij hoeveelheden om een schatting. Geen schatting geven levert meer onzekerheid en een 
hoger opgeschaalde reactie van de overheid. Ruwweg gaat het om het verkrijgen van gegevens waaruit 
bepaald kan warden of het incident de installatie, de plant of het naburige terrein bedreigt. Een getal uit de 
reeks 1 - 10 - 100 - 1000 levert vaak al voldoende inzicht om in de beginfase van een incident geed te 
kunnen reageren. 

Betrokken staff en: 
• Zuivere stof of is de gevaarlijkste component genoemd; 
• Concentratie stof in het vrijkomende mengsel; 
• Aanwezig in het vrijkomende mengsel of als reactieproduct na lekkage gevormd. 

Omgevingseffecten: 
Welke effecten zijn mogelijk buiten het incidentterrein: 
• Vloeistofplas op water; 
• Stank; 
• Visueel effect (rook, nevel, vlam); 
• Giftige concentraties. 

Metingen: 
• Zijn er metingen verricht en met welk resultaat; 
• Is er vaste detectieapparatuur die informatie biedt over concentraties of het betrokken gebied. 



7 Melding aan DCMR 
Het doel van de melding is dat een voorval bij een bedrijf getoetst kan worden op eventuele 
(milieu)consequenties en in relatie met de vergunning. De melding wordt direct aangenomen door een 
medewerker van de meldkamer. Het is van belang dat de informatie volledig en traceerbaar is (o.a. correcte 
aanduiding bedrijfsonderdelen). In een tweegesprek meldt het bedrijf eigen gegevens en beschrijving van 
het gemelde. Daarna wordt doorgevraagd tot het voorgenomene of voorgevallene duidelijk is. Bijzonder 
aandacht is er daarbij ook voor achterliggende oorzaken (voorgenomen of ongepland voorval) en de 
mogelijke gevolgen. 
Gegevens: 

Naam en telefoonnummer melder, naam bedrijf en betrokken bedrijfsonderdeel of installatie. 
Wat is gebeurd of gaat gebeuren, wanneer en hoe lang. 

Verdieping: 
Oorzaken of aanleiding van het voorval 
Gevolgen (voor veiligheid en omgeving) 
Relatie met andere bedrijfsonderdelen 
Onzekerheden die er nog zijn 
Welke maatregelen zijn of worden genomen 

Eventueel wordt voor melding van incidenten doorverwezen naar het CIN. Afspraken kunnen gemaakt 
worden over melding van verdere ontwikkelingen. Voor onderzoek van hetgeen gemeld is kan de 
meldkamer een eigen medewerker ter plaatse sturen of medewerkers van een ander (handhavings)bureau 
inschakelen. 

8 Afhandeling van het incident 
In het verloop van een incident kunnen een aantal fasen onderscheiden worden. 
Na de alarmeringsfase en eerste inzet is het incident gestabiliseerd. In deze fase spelen GIN-melding en 
interne en externe alarmeringen een rol. 
Het gestabiliseerde incident meet teruggebracht worden naar een normale situatie. Hierover worden 
afspraken gemaakt met leidinggevenden van de operationele diensten ter plaatse, of doet het bedrijf 
voorstellen aan de betrokken overheden. Zo mogelijk, of ten minste op verzoek van de DCMR worden deze 
afspraken op papier gezet in een plan van aanpak, en ter beoordeling voorgelegd. 
Ook kan het verzoek gedaan worden om cruciale gebeurtenissen tijdens de afhandeling te melden aan de 
meldkamer van de DCMR. 
Het kan in bovenstaande gaan om veiligstellen van installatie delen of stoffen; het afvoeren van 
vrijgekomen afval van chemicalien of schroot; het doorgeven van het moment waarop een installatie 
volledig veiliggesteld is etc. 
Om zeker te stellen dat de afhandeling van de gevolgen van voorvallen in de juiste banen blijft kan de 
DCMR in handhavingsbrieven randvoorwaarden opleggen. 

Van elk incident kan geleerd worden. 
Afhankelijk van de aard en grootte van een incident wordt een evaluatie traject gekozen. Een kort traject 
kan bestaan uit een nabespreking/ evaluatie met betrokkenen ter plaats direct na afloopt van het incident. 
Een uitgebreider traject kan bestaan uit een onderzoek door het bedrijf naar de oorzaak van het incident en 
de mogelijkheid herhaling in de toekomst te voorkomen. De overheid kan hier een verplichting toe 
opleggen. 

Door de overheid kan een strafrechtelijk en een bestuursrechtelijk onderzoek gestart worden. Het 
strafrechtelijke onderzoek zal eerst ingezet worden bij grote, complexe incidenten of incidenten warbij een 
vermoeden van strafbaar handelen speelt. lndien uit het onderzoek geen strafrechtelijke aspecten naar 
voren komen kan tijdens het onderzoek alsnog overgeschakeld worden op een bestuursrechtelijk 
onderzoek. 

Bij zeer grote incidenten, waarbij hoeveelheden stoffen van meer dan 5 % van de BRZO 
drempelhoeveelheden vrij komen wordt een melding aan de EU gedaan. De Arbeidsinspectie co6rdineert in 
Nederland het onderzoek van de gezamenlijke diensten dat hiervoor gedaan meet worden. 

Naar aanleiding van de resultaten van de onderzoeken naar oorzaken van het incident kunnen maatregelen 
genomen worden zeals aanpassing van vergunningvoorwaarden. 

Hoofdstuk 17 van de wet milieubeheer beschrijft bovenstaande. Deze wet is opgenomen in bijlage 2. 7. 
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9 Evaluatie voorval door de DCM R 
De ontvangen meldingen warden inhoudelijk beoordeeld met betrekking tot de oorzaak, aard van het 
voorval, wijze van melden etc. Een gedeelte van de voorvallen wordt aan een nader onderzoek 
onderworpen. 

Evaluatie van het voorval bij het bedrijf vindt plaats door handhavers van de DCMR, soms vergezeld door 
vertegenwoordigers van andere overheden (brandweer, politie, arbeidsinspectie e.d.). Bij de evaluatie van 
het voorval wordt ingegaan op de aard, oorzaak en gevolgen van het voorval. Tevens wordt nagegaan of er 
organisatorische of technische maatregelen gewenst zijn; dit om herhaling te voorkomen en/ of de gevolgen 
te beperken. 



Appendix VI Gegevens die door de meldkamer verstrekt warden in 
het postvakje 

Meldingoverzicht 

Bedrijfsmelding Number 
Locatie Name of location (search item or automatic) 
Locatienummer Number of the location (search item or automatic) 
Adres Address of the location (search item or automatic) 
Locatieonderdeel Selection reaardina the recorded part of the location in question 

Melder 
Datum Starting + ending date and time (automatic) 
Aard melding Selected from list 
Oorzaak Selected from list 
Voorzien 
Toelichtina Free space for short explaination 
Gevolaen Selected from list 
Stofnaam Selected from list 
Hoeveelheid Quantity of spillage. 
Meteo Automatic 

Voorvalnummer Automatic 
Plaatsaanduidina free 
Voorvalstaat Selected from list 

Klachten 
Aantal klachten Free 

Afhandelina 
Medewerker meldkamer Free 
Uitvoerende instantie Selected from list 
Coordinator handhaving Free 
Medewerker handhaving Free 
Status Free 
Qpmerkina handhavina Free 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

C/N-FORMULIER CMRK 
telefoon: (010) 4118 888 

windrichting 

windsnelheid 

EERSTE MELDING 

Naam bedrijf 

Havennummer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Adres: 

BRAND 
□ B : Brand/Explosie 

INCIDENT MET MOGELIJK GEVAAR 

buiten het bedrijfsterrein 

□ G-1 : Gasontsnapping 

□ G-2 : Vloeistofmorsing op land of water 

□ G-3 : Overig 

GEWONDEN/SLACHTOFFERS 

c Niet bekend 

NADERE INFORMATIE 

Nadere plaatsaanduiding 

VN-nummer en stofnaam 

Hoeveelheid 

Tijdstip voorval 

Korte omschrijving voorval 

Naam en telefoonnummer melder 

□ Nee 

Geef WR en WS door via GIN bij mogelijk benedenwindse effecten 

VERVOLG MELDING 

Bij opmerkingen over de GIN-melding: achterzijde invullen en kopie naar PCC 

meldtijd 1 

meldtijd 2 

datum 

ingevuld door 

voorvalnummer 

Incident zonder gevaar 

buiten het bedrijfsterrein 

c Z-1 : Gasontsnapping 

L Z-2 : Vloeistofmorsing op water 

□ Z-3 : Vloeistofmorsing op land 

□ Z-4 : Overig 

□ Ja : aantal: .................................... . 



EVALUATIE VAN DE CIN-MELDING 

T.B.V. WERKGROEP VERBINDINGEN 

Tijdstip melding 

Tijdsduur van melding 

Eerste bedrijfsmelding geweest? 

KENNIS VAN DE MELDER 

Bedrijfsgegevens 

Bekendheid met het CIN-formulier 

Locatie binnen het bedrijf bekend 

Categorie melding/gevolgen van incident goed in te schatten: 

OPMERKINGEN OVER AANNEMEN MELDING DOOR PMK: 

OPMERKINGEN OVER VRAGEN GESTELD DOOR AC: 

OPMERKINGEN OVER VRAGEN GESTELD DOOR HCC: 

ALGEMENE OPMERKINGEN: 
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Appendix VII Bureau Planning 
3 Van missie en ontwikkelingen naar uitvoering 

In het Collegewerkprogramma (CWP) 2003-2007 van Gedeputeerden Staten (GS) van de provincie Zuid
Holland is handhaving een van de instrumenten die GS kunnen inzetten om behoud en verbetering van de 
leefomgevingkwaliteit te realiseren. Een beter naleefgedrag in de zin van het voldoen aan de normen leidt 
tot behoud of verbetering van de leefomgevingkwaliteit. 

In het CWP 2003-2007 zijn vooral veiligheid, administratief toezicht, het toezicht op bodemsaneringen, de 
kwaliteitstrajecten van handhaving en samenwerking met andere handhavingsorganisaties benoemd als 
speerpunten. Voor 2006 is een provinciebreed handhavingsprogramma opgesteld metals bouwstenen: 
- veiligheid/BRZO; 
- administratief toezicht (transparante stoffenboekhouding); 
- bodemsaneringen/afval; 
- probleembedrijven; 
- kwaliteitsmanagement handhaving; 
- samenwerking/ketengerichte handhavi ng; 
- handhavingestafette (landelijke prioriteit). 

Daarnaast is in het kader van het project Milieudoelen voor bedrijven door DCMR in 2005 een speer
puntenanalyse uitgevoerd (deelproject in het kader van het professionaliseringstraject). Voor de regio 
Rijnmond komen de volgende thema's naar boven: afval, bodem, energie, externe veiligheid, geluid en 
lucht. 

Audit op onderwerp bii de procesindustrie 
In het laatste kwartaal van 2004 en het eerste kwartaal van 2005 is in overleg met de opdrachtgever een 
alternatieve aanpak besproken voor de inspecties bij procesindustriele bedrijven. Op basis van de eind 
2004 vastgestelde definities voor (deel)controles is de capaciteit voor het te behalen handhaving- en 
inspectieniveau berekend. Hieruit bleek dater veel te weinig inspectiecapaciteit aanwezig is om bij ieder 
bedrijf jaarlijks minimaal een volledige controle uit te voeren (kwaliteitsniveau H1 ). Ook sluit de traditionele 
controlemethodiek niet aan bij de complexiteit van de processen, de organisatie en de risicobeheersing van 
grate proces-industriele bedrijven. Verder staan deze bedrijven ook onder scherp toezicht van andere 
overheidsdiensten (onder andere brandweer en de arbeidsinspectie}, hebben ze rapportageverplichtingen 
en voldoen ze aan allerlei (internationale) kwaliteitsnormen. 
Door de (handhavings)ervaringen met en kennis over deze bedrijven en door de professionaliteit van de 
uitvoering heeft de DCMR een alternatief uitgewerkt. Dit voorstel is besproken met en geaccepteerd door 
de betrokken gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. 

Deze aanpak betreft een opdeling van volledige controles over meerdere deelcontroles. Deze deelcontroles 
warden planmatige verspreid over meerdere jaren uitgevoerd. 

Op deze wijze zullen bij alle bedrijven per jaar ongeveer 20% van de kernvoorschriften (onderwerpen) uit 
de Wm aan de orde komen. Binnen een periode van vijf jaar zijn bij alle procesindustriele bedrijven audits 
uitgevoerd waarbij alle onderwerpen gecontroleerd zijn. Voor de BRZO-inspecties wordt binnen hetzelfde 
principe een cyclus van 2,5 jaar gehanteerd, wat ook met de Arbeidsinspectie en Brandweer is afgestemd. 
Het audit op onderwerp scenario houdt in: 
- volledige Wm-inspectie op alle kern- en aanvullende voorschriften in vijf jaar; 
- op basis van bedrijfsmilieuplan; 
- op basis van milieuzorgsystemen; 
- op basis van veiligheidsbeheersysteem; 
- volledige BRZO inspectie bij alle VR bedrijven elk 2,5 jaar; 
- HPI brede- en bedrijfsspecifieke projecten; 
- toename gebruik audittechniek; 
- audits op systemen en processen ("audit op onderwerp"); 
- specifieke controles in het veld. 

Knelpunt is dat de huidige capaciteit ontoereikend is om het bovenstaande "audit op onderwerp" scenario 
volledig uit te voeren. 



Activiteiten handhaving 

Uitvoeren wette/ijke taken 
Om met de in 2006 voorziene capaciteit zoveel mogelijk het gewenste doel te realiseren (gewogen risico) 
zal de inzet zoveel mogelijk op prioriteitenaandachtsgebieden warden gestuurd: 
- inzet op Wm-inspecties zal bij koplopers warden beperkt van vijf naar ongeveer acht jaar ter versterking 

van inzet bij achterblijvers; 
- sturing op complexiteit (hoog complex+achterblijver = hogere bezoekfrequentie); 
- inzet bij incidenten- en klachtenonderzoek zal nadrukkelijker warden geprioriteerd. 

Verder zullen de volgende initiatieven warden gecontinueerd: 
- projectaanpak (project achterblijvers; bepaalt mede specifieke inzet inspecteurs); 
- kwaliteitsmanagement/instrument ontwikkeling; 
- intensivering samenwerking met handhavingspartners (Al, BW, RWS, Zhp, PZH en OM); 
- intensivering communicatie met industrie (Deltalinqs). 

Veiligheid 
In het handhavingsprogramma is het speerpunt veiligheid verder uitgewerkt naar handhavingsprioriteiten 
op het gebied het BRZO en de CPR-verplichtingen. Samenwerking zowel met VEI als met relevante 
handhavingspartners is daarbij noodzakelijk en al gebruikelijk. 

Lucht 
Raffinaderijen zijn de belangrijkste bronnen van emissies van NOx, KWS, fijn stof en SO2• Met het in gang 
gezette beleid zal hier een forse verbetering warden gerealiseerd. Daarom meet het provinciale beleid ten 
aanzien van raffinaderijen onverkort warden uitgevoerd. 

Met NOx-emissiehandel zullen NOx-emissies van de industrie in de komende jaren circa 35% dalen. 
Een verdergaande aanpak VOS-emissies bij de raffinaderijen, de chemie en de tank- op- en 
overslagbedrijven is nodig. Belangrijk is daarbij de uitvoering van het in de maak zijnde VOTOB-convenant. 

Prob/eembedrijven 
De aanpak van probleembedrijven als onderdeel van het CWP richt zich veelal op individuele bedrijven die 
overlast in de omgeving veroorzaken. In 2004 is als onderdeel van de probleemanalyse een 
klachtenanalyse uitgevoerd. Een aantal bedrijven springt er uit voor stank, geluid en stof, hetzij door een 
tors aantal klachten, hetzij omdat het bedrijf meerdere keren in de lijst voorkomt. De inspanningen moeten 
erop gericht zijn de milieuoverlast van de bedrijven in de top 5 verder terug te dringen. 

Outputdoelstellingen 
Realiseren van: 
- 240 deelcontroles; 
- 15 opleveringscontroles; 
- 27 BRZO inspecties; 
- 54 MJV-controles; 
- 150 voorvalonderzoeken. 

Effectdoelstellinqen 
- Minder milieuoverlast door probleembedrijven, tot uitdrukking komend in een structurele vermindering 

van het aantal klachten (beleidsmatig). 
- Aanpak bodemverontreiniging bij procesindustriele bedrijven vindt uniform plaats. 

Overige activiteiten 

Overige noodzakelijk activiteiten omvatten: 
Wettelijke taak gerelateerd 

Project Handhaving estafette. 
BEES en metingen (NOx en CO2 emissie handel, Meet en registratiesystemen in samenwerking met 
NEa en bureau lucht DCMR). 
Project Handhaving prioriteitbedrijven. 
Project Afval in samenwerking met REB. 
Project blusboot aansluitingen in samenwerking met de brandweer. 
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- Project bluswaterleidingen in samenwerking met de brandweer. 
- Vervolg tankproject CPR 9. 
- Landelijke MJV beoordelen afstemming in IPO-verband. 
- Bodemonderzoek beleid DCMR vaststellen en implementeren. 

lnstrumentontwikkeling 
- Project Achterblijvers. 
- Project Onderhoud en lnspectie. 
- Verbetering auditing incidentenafhandeling. 
- lnvoeren Prisma methodiek REOV-incidenten. 
- Beheer kennisvelden medewerkers. 
- Bedrijven dossier in samenwerking met VVE. 

Kwaliteitsmanagement systeem 
- Certificeerbaar systeem KMS. 

lnspectierapporten op inhoudelijke kwaliteit geaudit. 
lnspectierapporten op opvolging nalevingstrategie geaudit. 
BRZO rapporten op inhoudelijke kwaliteit geaudit. 
HH producten op inhoudelijke kwaliteit geaudit. 
Klanttevredenheid onderzoek. 
Aanpassing MIRR. 

In hoofdstuk 4 worden de bij deze activiteiten behorende doelen weergegeven. 



Appendix VIII Current Criteria 

REOV criteria per 1 januari 2006 

CIN 
Brand 

Alie B, G1, G2, G3, Z1 en Z3 GIN meldingen worden toegewezen aan de handhaver en 
onderzocht. De handhaver is vrij alle overige GIN meldingen te onderzoeken. 
Bedrijfsmeldingen worden niet toegewezen. De handhaver is vrij deze al dan niet te 
onderzoeken. 
Meer dan 10 klachten worden toegewezen aan de handhaver en onderzocht. De handhaver is 
vrij alle overige klachten te onderzoeken. 

B = Brand 
Incident met mogelijk gevaar G1 = Gasontsnapping 

G2 = Vloeistofmorsing op land of water 
G3 = Overig 

Incident zonder gevaar Z1 = Gasontsnapping 

Toewijzen 

Z2 = Vloeistofmorsing op water 
Z3 = Vloeistofmorsing op land 
Z4 = Overig 

De REOV coordinator wijst vanaf 1 januari 2006 de meldingen toe aan de handhaver conform 
bovengenoemde criteria; 
De REOV coordinator kan indien gewenst ook voorvallen toewijzen die buiten de criteria 
vallen; 
lndien het voorval niet onderzoekswaardig blijkt kan de handhaver toegewezen voorvallen met 
een korte toelichting in het veld 'opmerkingen' op vervallen zetten; 
Alie voorvallen die volgens de oude criteria onderzocht zouden worden, maar nu niet meer, 
worden door de REOV coordinator op vervallen gezet. Op deze manier blijft het mogelijk de 
jaren met elkaar te vergelijken. 

Werkafspraken 
Een artikel 17 brief wordt gestuurd naar aanleiding van alle B, G1, G2, G3, Z1 en Z3 GIN 
meldingen die worden toegewezen. 
Als het REOV verslag is afgerond zet de handhaver het onderzoek op afgerond en levert een 
afdruk van het verslag in bij Jan van Strijen. 
Wanneer een handhaver besluit een voorval te onderzoeken vraagt MIRR automatisch of het 
voorval aan hem/ haar moet worden toegewezen. Deze vraag met ja beantwoorden. 
Wanneer een handhaver zelf besluit een voorval te onderzoeken is de verslag vorm vrij. 
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Former Criteria (source DCMR) 

REOV criteria waren tot nu toe (zeals werkelijk gebruikt tot december 2005) 

Om als REOV geregistreerd te warden moeten voorvallen naast onderstaande hoofdvoorwaarde voldoen 
aan een van onderstaande omschrijvingen. 

Hoofdvoorwaarde 
Voorvallen moeten een voorvalnummer hebben om als REOV in aanmerking te kunnen komen. 

Voorvalnummers warden uitgegeven door de meldkamer. 

Omschrijvingen 

Gevaarlijke situatie 
brand met (mogelijk) gevaar; 
explosie; 
gasontsnapping 
thermische ontleding 
anders. 

Emissie/ morsing (afhankelijk van stof en hoeveelheid) 
bodemverontreiniging; 

Overlast 

vloeistof ontsnapping water; 
vloeistof ontsnapping land; 
emissie/ gasontsnapping; 
verhoogde emissie. 

klachten grater of gelijk aan 10 indien veroorzaker onbekend; 
klachten grater of gelijk aan 5 indien veroorzaker bekend, bron onbekend; 
klachten grater of gelijk aan 3 indien veroorzaker bekend, bron bekend; 
klachten van buurbedrijven. 

Criteria (zeals in kwaliteitshandboek op 1 januari 2006 en vastgesteld op 13-09-2005) 

Voorval moet een voorvalnummer hebben (warden uitgegeven door de meldkamer DCMR) en 
Voorval moet voldoen aan een van de volgende criteria. 

Lik Op Stuk -criteria 
Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn: 
Bedrijf dat klacht veroorzaakt is bekend en 
Bron (bedrijf) is bekend en 
Meer dan 10 stank / geluidsklachten ontvangen. 

Incident criteria: 
Gevaarlijke situatie (in ieder geval de CIN meldingen) 
• Brand met (mogelijk) gevaar 
• Explosie 
• Gasontsnapping 
• Thermische ontleding 
• Anders 

Emissielmorsing (afhankelijk van stof en hoeveelheid en/of situatie waaronder e.e.a 
plaatsvond) 
• Bodemverontreiniging 
• Vloeistofontsnapping water 
• Vloeistofontsnapping land 
• Emissie/gasontsnapping 
• Verhoogde emissie 

Overlast (stank/ geluid) 
• Klachten > 4 indien veroorzaker bekend en bron onbekend 
• Klachten > 2 indien veroorzaker bekend en bron bekend 
• Klachten van buurbedrijven 



Appendix IX Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO '99) 

1 lnleiding 
Het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO '99) is onderdeel van de Nederlandse implementatie van 
de Richtlijn nr. 96/82/EG van de Europese Unie van 9 december 1996, ook wel de Seveso II richtlijnen 
genoemd. De nieuwe richtlijn is in de plaats gekomen van de voormalige Richtlijn nr. 82/501 /EEG. Met het 
inwerking treden van het BRZO '99, zijn er nieuwe regels van kracht geworden ten aanzien van het 
preventiebeleid, de beheersing van de risico's van zware ongevallen en de informatieverstrekking daarover 
door bedrijven en de behandeling en beoordeling daarvan door het bevoegd gezag. 
In deze bijlage worden de artikelen besproken die van nut zijn voor de DCMR en dit project. Hierdoor kan er 
een beter beeld verkregen worden van de Veiligheidsrapporten en de beoordeling daarvan. De artikelen 
worden niet letterlijk weergegeven, maar er wordt een uitleg gegeven over de artikelen. Dit is gedaan met 
behulp van de bijlagen van het Rapport lnformatie-eisen BRZO'99 (RIB). Dit is een rapport opgesteld door 
de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Steffen (CPR), wat specifiek uitleg geeft op het 
BRZO'99. 

2 Artikel 1, 2 en 4 
In artikel 1 worden de definities gegeven van de gebruikte begrippen in dit besluit. Artikel 2 geeft aan welke 
inrichtingen niet hoeven te voldoen aan de BRZO. In artikel 4 wordt aangegeven aan welke criteria een 
inrichting meet voldoen, zodat de BRZO wel van toepassing is. Dit is bijvoorbeeld de hoeveelheid van een 
gevaarlijke stof aanwezig is. 

3 Artikel 5 
Artikel 5 is een belangrijk artikel. Het is van toepassing voor alle inrichtingen die vallen ender het BRZO '99. 
Hierin worden de eisen gegeven ten aanzien van: 
• Het door de inrichting gevoerde preventiebeleid zware ongevallen (PBZO) 
• Een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) voor de correcte implementatie van het beleid 
• De documentatie daarvan op de inrichting 
• Het omgaan met veranderingen in de inrichting 
Het PBZO dient te zijn vastgelegd in een document (het PBZO document) dat in de inrichting voorhanden 
meet zijn. De uitvoering van het beleid vindt plaats met behulp van het VBS, dat ook gedocumenteerd dient 
te zijn. 

In het PBZO document dienen de beginselen van het preventie beleid te zijn opgenomen, die het belang 
benadrukken van: 
• Het voorkomen van zware ongevallen 
• Het zorg dragen voor de veiligheid en het beschermen van de gezondheid van werknemers en het 

publiek 
• Het beschermen van de kwaliteit van het milieu 
Deze beginselen behoren te gelden voor alle activiteiten binnen en inrichting waaraan risico's van zware 
ongevallen zijn verbonden. In het PBZO document dienen de algemene doelstellingen van het 
preventiebeleid te zijn opgenomen. De preventie doelstellingen behoren een onderdeel te vormen van de 
overall doelstellingen van het bedrijf De doelstellingen en beginselen behoren ondersteund/ goedgekeurd te 
zijn door het management van de organisatie. Op die wijze wordt de betrokkenheid bij het preventiebeleid 
aangetoond. 
De beschrijving van de doelstellingen behoort zodanig te zijn, dat de effectiviteit van het beleid kan worden 
geevalueerd: 
• Het beschermingsniveau dat met het preventiebeleid wordt nagestreefd dient daarom te worden 

gegeven in de vorm van de risicocriteria of uitgangspunten die worden gehanteerd door de inrichting bij 
de selectie van preventieve, beschermende en repressieve maatregelen. 

• Omdat procedures voor periodieke evaluatie van het beleid en de uitvoering vereist zijn verdient het 
aanbeveling meetbare doelen of uitvoeringscriteria te hanteren. 

Het PBZO document behoort daarom in ieder geval te bevatten: 
• Een door het hoofd of bestuurder van de inrichting getekende verklaring waarin de hoofddoelstellingen 

en beginselen van het beleid ter voorkoming van zware ongevallen zijn verwoord, waaruit het 
commitment ten aanzien van de realisatie van het beleid blijkt en duidelijk is wie verantwoordelijk is 
voor het veiligheidsbeleid. 

• De criteria of uitgangspunten die worden gehanteerd bij de beoordeling van risico's van zware 
ongevallen. Deze criteria of uitgangspunten dienen zowel de kansen als de gevolgen van zware 
ongevallen te omvatten. Gevolgen zouden kunnen betreffen schade aan installaties, gewonden, doden 
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maatschappelijke verstoring, milieuschade. Kansen kunnen warden aangeduid in globale termen; enige 
keren per jaar, eens per jaar, etc. 

• Een beschrijving van de wijze waarop het beleid binnen de inrichting tot uitvoering wordt gebracht en 
welke de onderliggende principes zijn van het veiligheidsbeheerssysteem en van de gehanteerde 
preventieve, beschermende en repressieve voorzieningen. 

In het veiligheidsbeheerssysteem (VBS), bedoeld in artikel 5, derde lid, komen aan de orde: 
a. die onderdelen van het algemene beheerssysteem waartoe de organisatorische structuur, de 
verantwoordelijkheden, de gebruiken, de procedures, de precedes en de hulpmiddelen behoren welke het 
mogelijk maken het beleid ter voorkoming van zware ongevallen te bepalen en uit te voeren; 
b. de organisatie en het personeel: de taken en verantwoordelijkheden van het personeel dat op alle 
organisatorische niveaus bij het beheersen van de risico's van zware ongevallen is betrokken, het 
onderkennen van de behoeften aan opleiding van dat personeel, de organisatie van die opleiding en de 
deelname daaraan door het personeel, de aannemers en de onderaannemers; 
c. de identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico's van zware ongevallen: de vaststelling en 
de toepassing van procedures voor de systematische identificatie van de ongewenste gebeurtenissen die 
tot zware ongevallen kunnen leiden die zich bij normale en abnormale werking kunnen voordoen en de 
beoordeling van de kans op en de omvang van die ongevallen; 
d. het toezicht op de uitvoering: de vaststelling en de toepassing van procedures en instructies voor de 
beheersing van de veiligheid van de bedrijfsvoering, met inbegrip van het onderhoud van de installaties en 
de tijdelijke onderbrekingen; 
e. de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen: de vaststelling en de toepassing van procedures voor 
de planning van wijzigingen met betrekking tot de inrichting of onderdelen daarvan dan wel met betrekking 
tot het ontwerpen van een nieuw precede; 
f. de planning voor noodsituaties: de vaststelling en de toepassing van procedures voor de systematische 
identificatie van noodsituaties alsmede voor het uitwerken, beoefenen en toetsen van de noodplannen; 
g. het toezicht op de prestaties: de vaststelling en de toepassing van procedures voor de permanente 
beoordeling van de inachtneming van de doelstellingen van het beleid ter voorkoming van zware 
ongevallen en van het veiligheidsbeheerssysteem, alsmede de invoering van regelingen voor onderzoek en 
correctie bij het niet in acht nemen daarvan. Tot deze procedures behoren het systeem voor de melding 
van zware ongevallen en bijna-ongevallen, met name die waarbij de beschermende maatregelen hebben 
gefaald, het onderzoek daarnaar en de nazorg, een en ander op grand van de ervaringen uit het verleden; 
h. audits en beoordeling: de vaststelling en de toepassing van procedures voor de systematische 
periodieke evaluatie van het beleid ter voorkoming van zware ongevallen en van de doeltreffendheid en de 
deugdelijkheid van het veiligheidsbeheerssysteem alsmede voor de met documenten gestaafde analyse 
door de directie van de resultaten van het gevoerde beleid, van het veiligheidsbeheerssysteem en van de 
actualisering daarvan. 
Voor een uitgebreide beschrijving van de bovenstaande punten wordt verwezen naar het RIB bladzijden 31 
tlm 36. 

4 Artikel 7.3 
In dit artikel wordt de onderlinge gegevensuitwisseling en afstemming tussen bedrijven, die daartoe 
worden aangewezen door het bevoegd gezag, in verband met de mogelijkheid van domino-effecten en 
de beschrijvingsplannen daarvoor. 
Onder domino-effecten wordt verstaan: de mogelijkheid dat de effecten van een zwaar ongeval op een 
inrichting, op een nabij gelegen inrichting een nieuw zwaar ongeval initieren, waardoor de gevolgen van of 
de kans op een zwaar ongeval grater zullen zijn. 
De domino-effecten die worden beschouwd zijn het falen van installaties op nabij gelegen inrichtingen 
door externe belasting in de vorm van piekoverdruk en hitte als gevolg van explosie, brand, etc. In de 
praktijd zullen buurbedrijven al veelal afspraken hebben ten aanzien van wederzijdse alarmering e.d. 

5 Artikel 10 
In dit artikel wordt beschreven hoe het veiligheidsrapport (VR) dient te zijn opgezet en welke 
gegevens en beschrijvingen het veiligheidsrapport dient te bevatten. Het doel van een 
veiligheidsrapport is om de betrokken overheden een duidelijk inzicht te geven in: 
• De op de inrichting voorkomende installaties en activiteiten 
• In de geTdentificeerde gevaren voor mens en milieu en in het preventiebeleid 
• De maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen en de beperking van de gevolgen van deze 

ongevallen. 



Het VR zelf bestaat uit een samenvatting, drie delen en een documentatiepakket. Dit wordt in onderstaande 
tabel weergegeven. 

Tiblll Sh a e C ematzsc h overzzc t van een vez zg ez srapport 'h 'l' h 'd 
Samenvatting 

Deel l: De beschrijving op inrichtingsniveau 

1 .1 Algemene rapportgegevens 
1 .2 De algemene beschrijving van de inrichting 
1.3 De omgeving van de inrichting 
1.4 De organisatie 
1 .5 Het PBZO en het veiligheidsbeheerssysteem 
1.6 Voorzienbare gevaren, algemene preventieve voorzieningen, de noodorganisatie en 

noodvoorzieningen 
1.7 De mogelijke risico's voor de omgeving (mens en milieu) 

Deel 2: De installatiebeschrijving 

2.1 De procesbeschrijving 
2.2 De installatie beschrijving 
2.3 De organisatie en het veiligheidsbeheerssysteem 
2.4 De voorziene gevaren en de specifieke oreventieve, beschermende en reoressieve maatregelen 

Deel 3: Analyses en uitwerkingen van scenario's 

3.1 De uitwerking van scenario's 
3.2 De kwantitatieve risico-analyse 
3.3 De milieu-analyse 

Biilagen waaronder de referentieliist van het documentatiepakket 

De drie delen worden hieronder afzonderlijk besproken. In de delen staan verwijzingen naar het 
documentatiepakket dat als bijlage dient. 

Deel 1: De beschrijving van op inrichtingsniveau 
In dit deel worden gegevens verstrekt op inrichtingsniveau over de volgende punten genoemd in bet 
BRZ0'99 bijlage III 1: 
a. gegevens met betrekking tot het veiligheidsbeheerssysteem en de organisatie van de inrichting met 

het oog op het voorkomen van zware ongevallen als bedoeld in artikel 5, derde lid; 
b. een beschrijving van de inrichting en haar omgeving, met inbegrip van de geografische ligging, de 

meteorologische, geologische en hydrografische gegevens en, voor zover deze van belang is voor 
de beoordeling van de risico's, de voorgeschiedenis van de inrichting; 

c. een indicatie van het maximale aantal personen dat in de inrichting werkzaam is en het maximale 
aantal personen binnen en buiten de inrichting dat aan het risico van een zwaar ongeval is 
blootgesteld, alsmede een indicatie van de verdeling van het aantal personen over de inrichting; 

e. een beschrijving van de zones die door een zwaar ongeval zouden kunnen worden getroffen, v 
oor zover zij van belang zijn voor: 
2°. de externe veiligheid; 
3°. de voorbereiding van de rampenbestrijding; 

f. een beschrijving van de voornaamste werkzaamheden en producten uit de onderdelen van de 
inrichting die van belang zijn uit veiligheidsoogpunt; 

g. een beschrijving van de zware ongevallen binnen de inrichting, die buiten de inrichting gevaar 
kunnen opleveren, en een opsomming van de maatregelen die zijn genomen om de kans dat deze 
ongevallen zich voordoen te verkleinen en de gevolgen daarvan te beperken; 

i. een beschrijving van de processen die in de inrichting plaatsvinden, alsmede het verloop daarvan; 
j. een beschrijving van de in de inrichting voorkomende stoffen en de eigenschappen en gedragingen 

van deze stoffen onder de in de inrichting geldende omstandigheden en bij een voorzienbaar 
ongeval, alsmede de hoeveelheden waarin deze stoffen in de inrichting kunnen voorkomen; 

I. een beschrijving van de scenario's voor een mogelijk zwaar ongeval op het terrain van de inrichting 
die bepalend zijn voor de inhoud van het interne noodplan, bedoeld in artikel 22, en voor de 
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omvang en de uitrusting van de bedrijfsbrandweer als bedoeld in artikel 1 van het Besluit 
bedrijfsbrandweren; 
een beschrijving van de organisatie van de nodig geachte bedrijfsbrandweer, waaronder de 
omvang van het personeel en het materieel; 
een beoordeling van de omvang en de ernst van de gevolgen van de ge'identificeerde zware 
ongevallen; 
een risico-analyse alsmede een beschrijving van de risico's voor het milieu; 
een beschrijving van de beschermings- en interventiemiddelen om de gevolgen van een zwaar 
ongeval binnen de inrichting te beperken, waaronder in ieder geval wordt begrepen een 
beschrijving van: 
1 °: de apparatuur die op de installatie is aangebracht om de gevolgen van zware ongevallen te 
beperken; 
2°: de organisatie van het alarm en de interventie; 
3°: de inzetbare interne of externe middelen; 
4°: de consequenties die de in dit onderdeel bedoelde beschrijvingen hebben voor het interne 
noodplan bedoeld in artikel 22; 
andere gegevens die met het oog op de voorbereiding van de rampenbestrijding nodig zijn. 

De beschrijving geeft informatie over de aard en het doel van de inrichting, de voorkomende stoffen, 
processen en activiteiten, de mogelijke gevaren/ risico's voor de omgeving en het beleid, de organisatie, het 
veiligheidsbeheerssysteem en de (nood)voorzieningen ter voorkoming van zware ongevallen en ter 
beheersing van de mogelijke gevolgen van zware ongevallen. 
Voor inrichtingen waarvoor een kwantitatieve risico analyse (ORA), zie volgende paragraaf, dient te worden 
uitgevoerd dient het samenvattend resultaat in dit deel van het VR te worden opgenomen. 
Voor inrichtingen waarvoor een milieurisico analyse voor dient te worden uitgevoerd, dient het 
samenvattend resultaat in dit deel van het VR te worden opgenomen 
In het algemeen deel dienen de type scenario's die bepalend zijn voor de rampenbestrijding en voor het 
intern noodplan en voor de bedrijfsbrandweer te worden genoemd en dient de aard en de omvang van de 
schade-effecten kort te worden aangegeven. Daarbij dient ook een beschrijving van preparatieve en 
repressieve maatregelen, van de noodorganisatie en van het intern noodplan te worden gegeven. 

Deel 2: De installatiebeschrijvingen 
In dit deel worden gegevens verstrekt op installatieniveau over de volgende punten zoals genoemd in het 
BRZ0'99 bijlage 1111: 
a. gegevens met betrekking tot het veiligheidsbeheerssysteem en de organisatie van de inrichting 

met het oog op het voorkomen van zware ongevallen als bedoeld in artikel 5, derde lid; 
d. een beschrijving van de installaties en van andere activiteiten binnen de inrichting die een zwaar 

ongeval kunnen veroorzaken; 
e. een beschrijving van de zones die door een zwaar ongeval zouden kunnen worden getroffen, voor 

zover zij van belang zijn voor: 
1°: de interne veiligheid; 

h. per installatie een beschrijving als bedoeld onder g, voor zover het betreft zware ongevallen die 
binnen de inrichting gevaar kunnen opleveren; 

i. een beschrijving van de processen die in de inrichting plaatsvinden, alsmede het verloop daarvan; 
j. een beschrijving van de in de inrichting voorkomende stoffen en de eigenschappen en gedragingen 

van deze stoffen onder de in de inrichting geldende omstandigheden en bij een voorzienbaar 
ongeval, alsmede de hoeveelheden waarin deze stoffen in de inrichting kunnen voorkomen; 

k. per installatie een gedetailleerde beschrijving van de scenario's voor mogelijke zware ongevallen 
en van de omstandigheden waarin deze zich kunnen voordoen, met inbegrip van een samenvatting 
van de voorvallen die bij het op gang brengen van deze scenario's een belangrijke rol kunnen 
spelen; 

p. een beschrijving van de technische parameters en van de voor de veiligheid van de installaties 
aangebrachte apparatuur; 

q. een beschrijving van de beschermings- en interventiemiddelen om de gevolgen van een zwaar 
ongeval binnen de inrichting te beperken, waaronder in ieder geval wordt begrepen een 
beschrijving van: 
1 °:de apparatuur die op de installatie is aangebracht om de gevolgen van zware ongevallen te 
beperken; 

Opgemerkt wordt dat de punten a, i, j en q 1 e ook al onder Deel 1 zijn genoemd. De beschrijving van deze 
punten op installatieniveau betreft dan ook alleen aspecten die in Deel 1 niet al zijn beschreven. 



Onder installaties en activiteiten zijn in ieder geval begrepen procesinstallaties, utilities, opslagtanks, 
opslagloodsen, overslaginstallaties, transportleidingen, transporteenheden van waaruit of waarheen 
overslag plaatsvindt en het transport op het terrein. 
De algemene opzet van de installatiebeschrijvingen is als volgt: 
• Van alle proces-, opslag-, en overslaginstallaties met gevaarlijke stoffen dient een beschrijving te 

warden gegeven. 
• De diepgang van de beschrijving van de processen, de installaties en de scenario's hangt samen met 

de aard en omvang van de mogelijke zware ongevallen. 
• Van de aanwezig utilities dient een korte beschrijving gegeven te warden van de functie. 

Deel 3: Analyses en uitwerkingen van scenario's 
In dit deel van het VR wordt een verdere uitwerking gegeven met betrekking tot de volgende punten zoals 
genoemd in het BRZ0'99 bijlage 1111: 
e. een beschrijving van de zones die door een zwaar ongeval zouden kunnen warden getroffen, voor 

zover zij van belang zijn voor: 
2°: de externe veiligheid; 
3°: de voorbereiding van de rampenbestrijding; 

g. een beschrijving van de zware ongevallen binnen de inrichting, die buiten de inrichting gevaar 
kunnen opleveren, en een opsomming van de maatregelen die zijn genomen om de kans dat deze 
ongevallen zich voordoen te verkleinen en de gevolgen daarvan te beperken; 

k. per installatie een gedetailleerde beschrijving van de scenario's voor mogelijke zware ongevallen 
en van de omstandigheden waarin deze zich kunnen voordoen, met inbegrip van een samenvatting 
van de voorvallen die bij het op gang brengen van deze scenario's een belangrijke rol kunnen 
spelen; 

I. een beschrijving van de scenario's voor een mogelijk zwaar ongeval op het terrein van de inrichting 
die bepalend zijn voor de inhoud van het interne noodplan, bedoeld in artikel 22, en voor de 
omvang en de uitrusting van de bedrijfsbrandweer als bedoeld in artikel 1 van het Besluit 
bedrijfsbrandweren; 

o. een risico-analyse alsmede een beschrijving van de risico's voor het milieu; 
Dit deel van het VR geeft de gedetailleerde toelichting ten aanzien van de gehanteerde scenario's in de 
kwantitatieve risico analyse (ORA), de milieurisico analyse (MRA) en de scenario's van belang voor de 
bestrijding en de noodorganisatie en de uitgevoerde analyses ORA, MRA. 

6 Artikel 16 
Het bevoegd gezag heeft ten aanzien van het veiligheidsrapport een coordinerende taak. 
In zijn coordinerende rol verspreidt het bevoegd gezag het rapport onder de bestuursorganen die uit 
hoof de van de hun opgedragen wettelijke taken mede betrokken zijn bij de beoordeling daarvan. 
Tevens bevordert het bevoegd gezag de totstandkoming van een af gestemd oordeel. De conclusies van 
de betrokken bestuursorganen worden door tussenkomst van het bevoegd gezag aan de exploitant 
medegedeeld. 
Het rapport wordt beoordeeld door een aantal bestuursorganen aan wie de zorg voor de interne 
onderscheidenlijk externe veiligheid en de zorg voor de voorbereiding van de rampenbestrijding is 
opgedragen. 
Deze bestuursorganen zijn: 
a. de Arbeidsinspectie, namens de Minister van Sociale Zaken en W erkgelegenheid; 
b. het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer; 
c. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen, 
tenzij zij zelf het bevoegd gezag zijn; 
d. de burgemeester van die gemeente, en 
e. het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied de inrichting is gelegen. 

Voor wat betreft de beoordeling van het veiligheidsrapport moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen (de onderdelen van) een veiligheidsrapport dat in het kader van een aanvraag om een 
milieuvergunning wordt ingediend enerzijds, en de tegelijkertijd met de 
vergunningaanvraag ingediende gegevens die nodig zijn met het oog op de voorbereiding van de 
rampenbestrijding en de overige onderdelen van het rapport die ter complementering van de bij 
de aanvraag ingediende onderdelen worden ingediend (ingevolge artikel 13, tweede of derde lid) 
alsmede een periodiek ingediend veiligheidsrapport (ingevolge artikel 14) anderzijds. 
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In het kader van een vergunningaanvraag worden alleen die onderdelen van het veiligheidsrapport 
ingediend, die betrekking hebben op de risico's voor personen buiten de inrichting en de risico's voor 
het milieu. 
De beoordeling van de betrokken onderdelen van dat rapport vindt plaats in het kader van de 
procedure die voor de voorbereiding van de beslissing op de vergunningaanvraag is voorgeschreven 
(afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht). Het bevoegd gezag op grond van de 
Wet milieubeheer beoordeelt of de aard en de omvang van de exteme-veiligheidsrisico's zodanig is 
dat de vergunning verleend kan worden. 
Het bevoegd gezag zendt een exemplaar van de vergunningaanvraag en van de daarbij ingediende 
onderdelen van het veiligheidsrapport met het oog op de behartiging van de aan hen toevertrouwde 
belangen aan de hierboven onder a, d en e genoemde instanties, alsmede aan het bevoegde gezag op 
grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor zover het rapport ziet op de risico's voor 
het oppervlaktewater (artikel 5.15, derde lid, en artikel 5.17, vierde lid, van het Inrichtingen-
en vergunningenbesluit milieubeheer). 
In die gevallen waarin naast een milieuvergunning een vergunning krachtens de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren vereist is, geschiedt de toezending aan de waterkwaliteitsbeheerder krachtens 
artikel 8.28 van de Wet milieubeheer. 
Tevens worden met het oog op de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de exteme
veiligheidsrisico' s burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente ( tenzij zij het bevoegd 
gezag zijn) en de Inspectie milieuhygiene in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het 
ontwerp van de beschikking op de aanvraag (artikel 8.7 van de Wet milieubeheer). 
Het ligt voor de hand dat de toezending van de aanvraag en van de daarbij ingediende onderdelen van 
het veiligheidsrapport aan deze wettelijke adviseurs gelijktijdig met de toezending van deze stukken in 
het kader van artikel 5.15, derde lid, van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer 
plaatsvindt. 
Het ontwerp-besluit moet in beginsel uiterlijk twaalf weken na ontvangst van de aanvraag aan de 
aanvrager en de betrokken andere bestuursorganen worden gezonden. Dit betekent dat ook het 
veiligheidsrapport in beginsel binnen die termijn moet zijn beoordeeld. In dit verband wordt erop 
gewezen dat het van belang is dat de andere bij de beoordeling van het rapport betrokken instanties 
deelnemen aan het informele vooroverleg over de vergunningaanvraag. 

Voordat de inrichting of het betrokken onderdeel daarvan in werking wordt gebracht of een 
verandering wordt doorgevoerd die van belang is met het oog op de inteme veiligheid, moeten de 
daarop betrekking hebbende onderdelen van het veiligheidsrapport aan het bevoegd gezag worden 
gezonden (artikel 13, tweede of derde lid). De beoordeling van deze onderdelen vindt plaats volgens 
de procedure van artikel 16 van dit besluit. Bij de beoordeling van dat gedeelte van het rapport ligt 
het zwaartepunt bij de Arbeidsinspectie en bij burgemeester en wethouders (mede vanwege een 
eventuele aanwijzing inzake de bedrijfsbrandweer). Om ook de bij de beoordeling betrokken andere 
bestuursorganen in de gelegenheid te stellen opmerkingen te maken, is in artikel 15, derde 
lid, voorzien in de doorzending van het complementaire rapport door het bevoegd gezag aan de 
Arbeidsinspectie, burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting ligt (tenzij zij het 
bevoegd gezag zijn), de burgemeester van die gemeente en het bestuur van de regionale brandweer. 
De gegevens die van belang zijn met het oog op de voorbereiding van de rampenbestrijding en die 
ingevolge artikel 13, eerste lid, op het tijdstip van de indiening van de vergunningaanvraag bij het voor 
de vergunning bevoegde gezag moeten worden ingediend, worden eveneens overeenkomstig artikel 16 
beoordeeld. 

Indien het veiligheidsrapport een periodiek veiligheidsrapport betreft dat overeenkomstig artikel 14 is 
ingediend, geldt voor wat de beoordeling daarvan het volgende. 
De in artikel 15, derde lid, genoemde bestuursorganen en de Arbeidsinspectie doen ten aanzien van de 
hun regarderende onderwerpen een uitspraak over de aanvaardbaarheid van de door het bedrijf 
veroorzaakte risico' s zoals die zijn weergegeven in het rapport. Hiervoor gelden 
de procedurevoorschriften van artikel 16. 



Het oordeel over het veiligheidsrapport in het kader van de in artikel 16 bedoelde procedure komt in 
drie fasen tot stand: 
1. Allereerst wordt onderzocht of het rapport voldoet aan de eisen omtrent de inhoud. Indien het 
rapport evident onvoldoende gegevens bevat om een gefundeerd oordeel over de risico's te kunnen 
uitspreken, wordt de exploitant binnen acht weken na de indiening er van in de gelegenheid gesteld het 
rapport aan te vullen binnen een door het desbetreffende bestuursorgaan te stellen termijn. De termijn 
voor de indiening van aanvullende gegevens bedraagt ten hoogste zes weken. 
2. Vervolgens wordt aan de hand van de verstrekte gegevens en beschrijvingen ter plekke 
gecontroleerd of het rapport de werkelijke situatie adequaat beschrijft. 
3. In beginsel worden de bevindingen van de bij de beoordeling betrokken bestuursorganen binnen zes 
maanden na de indiening van het rapport door het bevoegd gezag aan de exploitant medegedeeld. 
Dit betekent dat de hiervoor onder het tweede punt genoemde inspectie binnen die termijn moet 
hebben plaatsgevonden. Met deze beoordelingstermijn wordt aangesloten bij de terrnijn die krachtens 
de Algemene wet bestuursrecht geldt voor het nemen van de beslissing op een aanvraag om 
vergunning krachtens de Wet milieubeheer. 
Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bij voorbeeld bij zeer complexe installaties, kan 
de hiervoor genoemde termijn voor de beoordeling eenmaal met ten hoogste drie maanden worden 
verlengd. Deze termijn kan worden gebruikt voor bet indienen van aanvullende gegevens waarvan bij 
de inspectie alsnog is gebleken dat deze onontbeerlijk zijn met het oog op een adequate beoordeling 
van de risicosituatie. 
De in artikel 15, derde lid, genoemde instanties stellen het bevoegd gezag op de hoogte van hun 
oordeel over die delen van het veiligheidsrapport die betrekking hebben op de arbeidsveiligheid 
onderscheidenlijk de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen. 
In voorkomende gevallen delen zij het bevoegd gezag tevens mede welke rechtsgevolgen zij 
voomemens zijn aan dat oordeel te verbinden. 
Vervolgens informeert het bevoegd gezag het bedrijf ter zake. 
In dit verband wordt opgemerkt dat ieder van de bij de beoordeling van het rapport betrokken 
bestuursorganen verantwoordelijk is voor zijn oordeel en de eventueel daaraan door hen te verbinden 
rechtsgevolgen. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat tegen door de Arbeidsinspectie gestelde eis die voortvloeit uit de 
beoordeling van het veiligheidsrapport, ook al wordt deze door tussenkomst van het bevoegd gezag 
krachtens de Wet rnilieubeheer aan de betrokken exploitant meegedeeld, bezwaar gemaakt moet 
worden bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen waarbij de eis werd gesteld (in dit geval 
de Arbeidsinspectie namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Aangezien dit 
besluit niet treedt in de bestaande bevoegdheidsverdeling tussen de betrokken bestuursorganen, blijft 
datzelfde bestuursorgaan vervolgens verantwoordelijk voor de handhaving van de eis. 
Een onderdeel van het veiligheidsrapport is de beschrijving van de risico's die de inrichting 
veroorzaakt voor het (water)milieu. Deze informatie is in het bijzonder van belang voor de wijze 
waarop de waterkwaliteitsbeheerder in het gebied waarin de inrichting ligt zijn wettelijke taken 
vervult. 
In die gevallen waarin het bevoegd gezag ten aanzien van de vergunning op grond van de Wet 
milieubeheer niet tevens bevoegd is tot het verlenen van de vergunning op grond van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren, zorgt het eerstgenoemde bevoegd gezag er voor dat het gedeelte 
van het veiligheidsrapport dat betrekking heeft op de risico's voor het milieu aan deter zake bevoegde 
waterkwaliteitsbeheerder wordt gezonden. Voor wateren in beheer bij het Rijk en voor krachtens 
artikel 3, tweede lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren aangewezen wateren is dat de Minister 
van Verkeer en Waterstaat; voor andere wateren is in veel gevallen krachtens artikel 6, eerste lid, Wvo 
door de provincie de bevoegdheid tot vergunningverlening krachtens die wet gedelegeerd 
aan waterschappen. 
Vervolgens zal het bevoegd gezag er voor moeten zorgen dat eventuele opmerkingen van het 
bestuursorgaan dat tot verlening van de vergunning krachtens de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren bevoegd is zoveel mogelijk gecoordineerd met de bevindingen van de reeds 
genoemde betrokken bestuursorganen aan de exploitant worden medegedeeld. 
Uit het bovenstaande volgt dat het bevoegd gezag, behalve als (mede)beoordelende instantie, als 
doorgeefluik fungeert voor gegevens van (rapport) en naar (bevindingen) de exploitant. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Appendix X CIN meldingen 

MELDEN VAN ONGEWONE VOORVALLEN 
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1. INLEIDING 

Om als overheid adequaat op ongewone voorvallen bij bedrijven te kunnen reageren is het 
noodzakelijk dat bedrijven dergelijke voorvallen melden. Voorvallen waarvan de overheid op de 
hoogte wil warden gesteld zijn voorvallen met (mogelijk) gevaar, (mogelijke) overlast of (mogelijke) 
milieugevolgen buiten de inrichting. 

In de Wet milieubeheer (Wm) zijn in hoofdstuk 17 artikelen opgenomen over het aan het bevoegd 
gezag melden van ongewone voorvallen. Op basis hiervan zijn bedrijven verplicht ongewone 
voorvallen aan de overheid te melden. 

2. VOORVALLEN 

Voorvallen kunnen warden gekarakteriseerd door het soort (voorzienbaarheid) en de gevolgen 
(bijzonderheid). 

Soorten voorvallen 
Voorvallen kunnen warden onderverdeeld in twee categorieen: 
1. voorgenomen activiteiten 
2. operationele afwijkingen, bedrijfsstoringen en andere onvoorziene 

gebeurtenissen 

Gevolqen van voorvallen 
Voorvallen bij bedrijven kunnen consequenties hebben buiten de inrichting, voor onder andere de 

veiligheid van omwonenden en voor het milieu. 
Onder buiten de inrichting wordt verstaan buiten het hek van de inrichting (dus oak in de bodem en in 

het oppervlaktewater); hierbij geldt dat het deel van een schip met functionele binding oak tot 
de inrichting behoort (laad- en losactiviteiten). 

Gevolgen van voorvallen kunnen warden onderverdeeld in een viertal klassen. 

1. (mogelijk) gevaarlijke situatie buiten de inrichting 
2. (mogelijk) overlast buiten de inrichting 
3. (mogelijk) milieugevolgen - emissie/lekkage/morsing 
4. geen gevolgen buiten de inrichting 

Voorvallen (voorgenomen activiteiten en operationele afwijkingen, bedrijfsstoringen en andere 
onvoorziene gebeurtenissen) met (mogelijk) gevaarlijke situatie, overlast en milieugevolgen buiten de 
inrichting zijn ongewone voorvallen. In Wm-vergunningen is een onderverdeling gemaakt van 
ongewone voorvallen, afhankelijk het soort voorval en van de gevolgen van een voorval moet het 
voorval volgens een bepaalde procedure warden gemeld. 
Het melden van ongewone voorvallen kan plaatsvinden: 
-via het Centraal lncidenten Nummer (CIN) aan Politie, Brandweer, Havendienst en DCMR 
-aan de DCMR 
-aan Rijkswaterstaat (RWS) 

Voorvallen (voorgenomen activiteiten en operationele afwijkingen, bedrijfsstoringen en andere 
onvoorziene gebeurtenissen) zonder gevolgen buiten de inrichting zijn in dit verband geen ongewone 
voorvallen en hoeven dus niet te warden gemeld. 
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3. MELDEN VAN VOORVALLEN 

Op basis van een wettelijke verplichting moeten ongewone voorvallen, afhankelijk van hun (mogelijke) 
gevolgen, als volgt warden gemeld. 

3.1 Melden van voorgenomen activiteiten 

3.1.1 Melden aan DCMR 
*alle voorgenomen activiteiten met (mogelijk) overlast buiten de inrichting 
*alle voorgenomen activiteiten met (mogelijk) milieugevolgen buiten de inrichting op gebied van lucht 

en bodem 

Melding vooraf aan DCMR (tel. 010 - 4 733 333). 

3.1.2Melden aan RWS 
*alle voorgenomen activiteiten met (mogelijk) milieugevolgen buiten de inrichting op gebied van water 

Melding vooraf aan RWS (fax 01 O - 4 330 218). 

3.2Melden van operationele afwijkingen, bedrijfsstoringen en andere onvoorziene 
gebeurtenissen 

3.2.1 Melden via het CIN 
*alle voorvallen met (mogelijk) gevaar 
*alle voorvallen met (mogelijk) grate overlast buiten de inrichting 
*alle voorvallen met (mogelijk) grate milieugevolgen buiten de inrichting 

Melding onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 15 minuten, via het CIN (tel. 010 - 4 118 888). 
In sommige gevallen dient, indien de WVO-vergunning dit voorschrijft, bij het optreden van 

oppervlaktewaterverontreiniging eveneens onmiddellijk melding plaats te vinden aan RWS, 
Verkeerspost Dordrecht (tel. 078 - 322 555 of 078 - 322 500). 

3.2.2Melden aan de DCMR 
* alle voorvallen met (mogelijk) kleinere overlast buiten de inrichting 
* alle voorvallen met (mogelijk) kleinere milieugevolgen buiten de inrichting op gebied van lucht en 

bodem 

Melding onmiddellijk doch uiterlijk binnen 15 minuten aan de DCMR (tel. 01 O - 4 733 333). 

3.2.3Melden aan RWS 
*alle voorvallen met (mogelijk) kleinere milieugevolgen buiten de inrichting op gebied van water 



Appendix XI Questionnaire Inspectors 

Achtergrond informatie: 
Deze vragen dienen als achtergrond informatie om binnen de DCMR een globaal inzicht te 
krijgen in de ervaring met incidenten. Hierbij wordt gekeken of er een verband bestaat tussen 
opgedane ervaring in jaren en afdelingen en het beeld dat bestaat over incidenten. 

1. Hoe lang ben je al werkzaam binnen de DCMR 

2. Hoe lang ben je werkzaam binnen het bureau HPI 

........ jaar 

........ jaar 

3. lndien van toepassing, wat was of wat waren de vorige afdeling(en) binnen de DCMR 

4. Voor hoeveel bedrijven ben je verantwoordelijk om incidentenonderzoek te doen: ..... 

5. Hoe vaak pak je zelf een incident aan terwijl die niet is toegewezen door de coordinator? 

Dheel af en toe Dsoms Dgeregeld Dvaak 

6. Wat is doorgaans de reden dat een niet toegewezen onderzoek zelf tech wordt opgepakt. 

7. Hoe vaak wijs je een door de coordinator toegewezen incident voor onderzoek af? 

Dheel af en toe Dsoms Dgeregeld Dvaak 

8. Wat is doorgaans de reden dat een door de coordinator toegewezen onderzoek wordt 
afgewezen. 

9. Hoe vaak komt het voor dat een incident niet of onvolledig wordt onderzocht in verband 
tijd en/of capaciteitsbeperkingen? 

Dheel af en toe Dsoms Dgeregeld Dvaak 
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Omschrijving incident 
De volgende vragen hebben betrekking op het gemelde incident. Ze bestaan voor een groot 
gedeelte uit open vragen waarin de eigen mening wordt gevraagd. Het gaat erom de 
individuele meningen te krijgen en te gebruiken in het onderzoek. Daarom nogmaals het 
verzoek de eigen mening hier op te schrijven en niet een DCMR of anderszins wenselijk 
antwoord. 

10. Hoe zou je in eigen woorden het beg rip incident omschrijven. 

11. Wanneer vind je een incident a) interessant om te onderzoeken en b) waarom? 

a) ..... ······················· .......... ··························································· .................. . 

b) ............................... ················································ .................................... . 

12. Wat is volgens jou het doel om een voorval (incident) te onderzoeken? 



13. In het onderzoek naar alternatieve groepering van de huidige melding heb ik een 
zogeheten clusteranalyse uitgevoerd met een aantal gegevens uit MIRR. Hiermee heb ik 
een eerste aanzet geven om nieuwe groepen te ontdekken. 
De navolgende incidenteneigenschappen zijn voortgekomen uit deze eerste aanzet. Zou 
je op de schaal van 1 tot 14 de volgorde van belangrijkheid aan willen geven, waarbij het 
getal "1" de meest belangrijke is. 
Let wel dit zijn dus niet de nieuwe groepen of iets dergelijks, maar de ontwikkeling ervan! 

Incident met als gevolgsoort gebeurtenis bodemverontreiniging 

lncidenten bij bedrijven met als hoofdactiviteit Chemische industrie en met als 
subactiviteit procesindustrie. 
lncidenten bij bedrijven waarvan de Hoofdactiviteit en Subactiviteit niet elders 
oenoemd is. 
lncidenten bij bedrijven metals hoofdactiviteit Laad-, las- en overslagbedrijven. 

lncidenten bij bedrijven metals hoofdactiviteit "Overige provinciale Wm-activiteiten." 

lncidenten bij bedrijven met als hoofdactiviteit de chemische industrie en met als 
qevolqsoort qebeurtenis Stof / Roet en/of Defecte aooaratuur / afdichtinq 
lncidenten bij bedrijven met momenteel geen geldige regelgevingen. 

Overige provinciale Wm-activiteiten met Laad-, las- en overslagbedrijven en tank op-
of overslag 
Afvalbeheer (met fakkel, verhoogde emissie, rook/ vuur, Lawaai) 

lncidenten bij bedrijven met als hoofdactiviteit de chemische industrie binnen 
procesindustrie en B, Z -GIN-calls. 
lncidenten met het aantal klachten erg hoog (meer dan 400) 

lncidenten bij bedrijven met als hoofdactiviteit energie industrie en met subactiviteit 
raffinaderijen. 

Combinatie van eigenschappen die voortvloeien uit andere voorvallen ( een unieke 
combinatie / samenloop van omstandioheden). 
lncidenten bij bedrijven met subactiviteit Reiniging + bedrijf tankauto's/wagons 
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lnformatie over lncidenten 
Alie incidenten warden via de meldkamer gemeld, waarbij een aantal gegevens die daarbij 
horen warden vastgelegd. Dit zijn de eerst beschikbare gegevens van het incident in MIRR. 
Graag zou ik willen weten en meenemen in het onderzoek in welke context de eerst 
beschikbare gegevens van een incident gebruikt warden in het beslisproces. 

14. De informatie van het incident zoals die bekend is bij de DCMR (zoals genoteerd door de 
meldkamer) is toereikend om het incident te beoordelen 

□oneens □eens 

15. Welke informatie ontbreekt er op het meldformulier, of zou je graag toegevoegd hebben. 

16. Welke informatie op het huidige formulier is (totaal) overbodig en zou moeten verdwijnen 
of vervangen warden door iets anders. 

17. Hoeveel incidenten behandel je gemiddeld per jaar en hoeveel daarvan zijn onderzocht 
(schatting) Aantal behandeld ............. . 
(schatting) Aantal onderzocht ............. . 

18. Op welk moment na de melding van een voorval kan de DCMR het beste besluiten om 
een nader onderzoek te starten. 

□Direct □de volgende dag □de volgende week Danders n.l.: .............. . 



Algemene stellingen en mening 
Ter afsluiting zou ik door middel van een aantal stellingen jullie meningen willen weten met 
betrekking tot het onderwerp. Deze dienen als ondersteuning in het uitwerken van de 
aanbevelingen. 

19. Bij voorkeur is een handhaver verantwoordelijk is voor de inspectie van een bedrijf? Of 
zouden dat meerdere handhavers moeten zijn en zo ja hoeveel? 

□oneens n.l.: hele afdeling □oneens n.l.: ........ . □eens 

20. Bij voorkeur is een handhaver verantwoordelijk is voor het incidentenonderzoek bij een 
bedrijf? Of zouden dat meerdere handhavers moeten zijn en zo ja hoeveel? 

□oneens n.l.: hele afdeling □oneens n.l.: ........ . □eens 

21. De inspecties en incidentenonderzoek zouden door gescheiden afdelingen uitgevoerd 
moeten warden. 

□oneens □eens 

22. Een handhaver verliest de objectiviteit, doordat hij of zij aan een bedrijf gekoppeld is. 

□oneens □eens 

23. De toewijzing van een handhaver aan een bedrijf verhoogt het inzicht in het werkveld van 
het bedrijf en daarmee inzicht in de omstandigheden waarbinnen het incident zich 
voordeed. 

□oneens □eens 

24. De beslissing / bevoegdheid om een gemeld incident verder te onderzoeken dient bij de 
handhaver te liggen en niet bij de coordinator. 

□oneens □eens 

25. De coordinator dient als klankbord van de handhaver bij het nemen van de beslissing 
een incident te onderzoeken. 

□oneens □eens 

26. Er moet een periodiek overleg plaats vinden (bv per kwartaal) om over gemelde incident 
van de gekozen periode van gedachten te wisselen. 

□oneens □eens 

27. Om van de incidenten te leren moet iedere handhaver per periodiek overleg een 
(PRISMA)incident presenteren waarna hierover van gedachte kan warden gewisseld. 

□oneens □eens 

28. Voor handhaving van incidenten is het niet nodig dat er binnen verschillende afdelingen 
bureaus handhaving zijn, maar een groat handhavingsbureau. 

□oneens □eens 
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29. De stelling: ik onderzoek en analyseer liever 1 O incidenten oppervlakkig om zo een idee / 
gevoel te krijgen wat er zich buiten de poort van de DCMR afspeelt dan 2 incidenten 
diepgaand zodat ik precies weet water is gebeurd. 

□oneens □eens 

30. Een incident dat ontstaan is uit het escaleren van de situatie is interessanter dan andere 
incidenten. 

□oneens □eens 

31. Een incident dat zich geregeld voor doet bij een bedrijf dient niet onderzocht te warden 
maar bij de eerstvolgende inspectie te warden behandeld / besproken. 

□oneens □eens 

32. Voor het incidenten onderzoek staat het publieke belang voorop daarna pas oorzaak van 
het incident. 

□oneens □eens 

lk dank jullie voor de medewerking 



Questionnair Output 

6 
-Kleine gevolgen, maar komt bv met regelmaat terug. 
-W einig incidenten dus wordt het onderzoek toch opgepakt. 
-Ter lering ter verbetering bedrijfsvoering ter controle procedures en vergunning. 
-Onduidelijkheid over technische achtergrond oorzaak/ onduidelijkheid over oorzaak. 
-vermoeden dan voorschrift is overtreden 
-Verkeerde inschatting van de omvang of aard van het incident door de coordinator vanwege slechte 
initiele informatie. 
-Eigen inschatting, relevantie, komt niet veel voor. 

8 
-Incident grater gemeld dan het in werkelijkheid blijkt te zijn. 
-Eigenlijk nooit soms als het steeds om het zelfde soort voorval gaat. 
-Dit is mij tot nu toe niet gebeurd. 
-Tijdgebrek of niet relevant. 
-Gevolgen incident naar mijn gevoel beperkt + Relatief bekend verschijnsel, genoemde gevolgen mij 
bekend + Geen relevante info over oorzaken (en/of gevolg). 
-bedrijf kan niets verweten warden en/of incident kan niet weer voorkomen. 
-Zie vraag 6 
-idem 

10 
-Ongecontroleerde gebeurtenis met een behoorlijke impact op de omgeving of die mogelijk een 
behoorlijke impact op de omgeving kan veroorzaken (near miss). 
-Alles wat afwijkt van het normale 
-Incident is een voorval met gevolgen die mogelijk merkbaar zijn buiten het terrein van de inrichting. 
-Bijzondere gebeurtenis met milieugevolgen 
-Afwijking van normaal procesverloop met (werkbare) gevolgen buiten de betrokken procesinstallatie. 
-Gebeurtenis met teveel klachten / overlast + gevaarlijke situatie bij bedrijf ontstaan + moetwillig 
overtreding of grove nalatigheid met gevolgen. 
-Ongewoon voorval 
-Een voorval dat bij een bedrijf plaats vindt, dat niet binnen de normale bedrijfsvoering past. 
-brand explosie, gasontsnapping met mogelijk gevaar + relevante emissie naar water of bodem + 
voorval met een aantal klachten. 

11 
A 
-Grote gevolgen of bijna grate gevolgen voor de omgeving 
-Eigenlijk altijd 
-Incidenten die zouden kunnen leiden tot een grate calamiteit 
-zie 12 
-De gevolgen groat zijn (veel klachten, grate emissie, verhoogd veiligheidsrisico etc) + De oorzaak 
een onbekend of weinig voorkomend fenomeen is + Het voorval regelmatig voorkomt ( ook bij relatief 
beperkte gevolgen) + Er vermoedelijk sprake is van niet naleven regelgeving. 
-als veiligheid en/of milieu in geding is als er kans is op herhaling. 
-Buiten terreingrenzen + uitzonderlijk incident, wat niet verwacht was dat het zou kunnen gebeuren. 
-Bij overlast voor omgeving + als er een relevante hoeveelheid emissie is vrijgekomen of als er gevaar 
is geweest. 

B 
-Nagaan hoe het zo heeft kunnen gebeuren ondanks alle VBS systemen etc. die bedrijven gebruiken 
-Het naar boven halen van leerpunten 
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Indien dit soort incidenten vaker voorkomt dan zou dat kunnen leiden tot grotere calamiteiten. De ene 
keer een paar liter de andere keer duizenden kubieke meters 

-Uit incident is lering te trekken, die verstoring in proces en daarmee gevolgen kunnen voorkomen + 
vaststellen te kortkomen in regelgeving of procesvoering + instrumenten bij bandbaving regelgeving. 
-zonder die relevantie zijn de gevolgen waarscbijnlijk te klein + te incidenteel incident en daardoor te 
uniek. 
-Voorkomen, leermoment. 
-Spreekt voor zicb 
-Overlast in bet vervolg beperken + cbecken of bet een overtreding betreft en waar er verbeterd kan 
worden. 

12 
-Om bet bedrijf inzicbt te geven in de zwakke punten en natuurlijk om berbaling te voorkomen. 

-De acbterliggende oorzaak te vinden 
-Bedrijf confronteren met falend systemen/procedures + Acbterliggende oorzaken acbter balen + 
Systemen I procedures verbeteren + Vergunning controleren op baalbaarbeid. 
-Vaststellen of een overtreden van de regelgeving beeft plaatsgevonden + vaststellen of bedrijf 
onderzoek beeft gedaan en maatregelen beeft of gaat nemen om berbaling te voorkomen + vaststellen 
of vergunning toereikend is+ gegevens omtrent incident vast te leggen (tbv voor voorlicbting en 
lering). 
-Veiligbeid en milieu correct gedrag nastreven door oorzaak (basis) van incident te acbterhalen en weg 
te nemen. 
-Je wilt weten wat bet bedrijf eraan doet om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen (is 
ook bun wettelijke plicbt). Verder is betook gewoon een deel van onze taken. 
-Verbeteringsslag maken binnen bet bedrijf + controle op naleving vergunningvoorscbriften en wetten. 

15 
-Tja als ex medewerker meldkamer denk ik dat de mensen van HPI bier weinig gevoel bij bebben. 
-Een probleem is dat bet bedrijf niet altijd de benodigde/gevraagde informatie direct kan/wil leveren 
-In eerste instantie zijn er voldoende gegevens 
-Op grond van 1 ste informatie is niet altijd een goed oordeel te vormen over emst en concequenties .1 ste 

informatie is altijd de juiste informatie en vaak onvolledig. 
-Geen opmerking (n.b. rapport uitrukker is voor ons normaal voldoende aanvullende info). 
-Meestal is geen correcte inscbatting gemaakt; bet formulier is daar niet debet aan. 

Algemeen commentaar 

-De belangrijkheid van een incident bangt niet af van bet bedrijfstype/brancbe, maar van bet type 
incident en de grootte van de gevolgen biervan. Het komt voor dat bij een bedrijfstak die misscbien 
minder interessant lijkt (tank op of overslag) grote incidenten gebeuren (brand bij VOPAK ca 3 jaar 
geleden). 
-T.a.v. bet meldformulier, mits bet formulier goed en belemaal ingevuld is! Soms ontbreekt nog wel 
wat informatie (bv over hoeveelbeden). 
-Tip om bandbavers regelmatig te switcben van bedrijf om zo de objectiviteit te bebouden. 
-Belangrijkheid is afhankelijk van bet incident. Een incident bij een op of overslag kan in sommige 
gevallen ( VOPAK /CMI) veel grotere gevolgen hebben die je wilt onderzoeken. Maar op eerste 
aanzet neig ik meteen naar chemiscbe industrie, dit is natuurlijk niet reeel. 

-Een incidenten eigenscbap gebaseerd op de boofdactiviteit vind ik niet doorslaggevend en moeilijk te 
plaatsen. 
-Hoofdactiviteit beeft geen relatie met de ernst of de belangrijkheid. 



-Als blijkt dat steeds dezelfde basisoorzaken gevonden worden dient er bestuursrechtig te worden 
opgetreden. 
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Appendix XII Interviews Experts 

Samenvatting interview Mareille Konijn. 

Naast het MIRR wordt er geen gebruik gemaakt van informatie uit de gezamenlijke 
hulpdiensten, het is eerder andersom. Er bestaat wel een goed contact tusseri beiden, zo 
kan de brandweer bijvoorbeeld een bedrijf kunnen aansporen een GIN melding te doen bij 
brand als het bedrijf dat nag niet had gedaan. Dit kan het geval zijn een drukknop melding. 
De velden die warden aangemerkt als belangrijk zijn; in behandeling en evaluatie status. Hier 
wordt aangegeven of iets al dan niet wordt aanmerkt voor onderzoek. Er wordt verder niet in 
MIRR gekeken maar alleen naar het papier van de meldkamer. Met name voor de 
besluitvorming wordt gekeken naar de stof dat is vrijgekomen en welke stof dat was. 
Daarnaast wordt er gekeken naar de toelichting om een idee te krijgen van het voorval en 
een inschatting te maken of het onderzoekswaardig. Het aantal klachten is niet zo relevant 
gezien de grate van het Rijnmond gebied de ligging van de bedrijven en bebouwing en de 
afhankelijkheid van het weer (windrichting, neerslag, temperatuur etc.). Het soort klacht boeit 
helemaal niet; een klacht is een klacht meer niet. Op basis van deze gegevens op het 
formulier van de meldkamer wordt er vervolgens gekeken naar de geldende REOV criteria 
om over te gaan tot een onderzoek. De overige meldingen warden aan de betreffende 
handhaver gegeven en hij of zij kan dan zelf bepalen of deze oak warden onderzocht. 
Gegevens die als niet belangrijk warden beschouwd zijn: welk bedrijf het is, wind, tijdstip, 
alles wat niet bij interessant staat. Verder wordt er oak niet naar eventuele historische 
gegevens gekeken van het bedrijf. 
Het bepalen van een incidenten onderzoek geschied op basis van expertise, de aanleiding, 
de toelichting en vervolgens de voorvalstaat. De reden voor overstap naar de huidige 
clustering, komt voort uit tijdgebrek. Hierbij zijn eerst de bedrijfsmeldingen komen te 
vervallen waarna de REOV criteria verder zijn aangescherpt. 

De Z2 meldingen warden wel serieus genomen omdat deze mogelijk voorkomen uit iets wat 
eerst een andere melding was. Bijvoorbeeld als op land is gemorst en het daarna in het 
water stroomt, e.d .. Z4 zijn oak zeker interessante voorvallen omdat deze ender de categorie 
overig vallen en daarmee meest verassend en dus interessant. De GRIP laat men links 
liggen, maar kan wel de co6rdinatoren om zeilen. GRIP kan direct een handhaver op de 
zaak zetten. Het gaat hier om een operationeel iets en wordt bij de toelichting vermeld op het 
meldkamer formulier. Er zijn geen verbanden bekend dat als het een geld dat dan oak het 
ander geldt. 
Als eventueel andere factor wordt het weer type genoemd zeals wanneer de DGMR een 
weer-code heeft uitgegeven en bedrijven toch hun activiteiten voortzetten. Verder zou een 
onderverdeling gemaakt kunnen warden tussen gaat het de lucht in of de bodem en daarna 
of het een gas of vloeibaar is. Hierbij zouden dan 8 clusters een mooi aantal zijn omdat het 
er in de huidige situatie oak 8 zijn. 
Als groat gebrek in de database wordt opgemerkt dan in categorie "bevindingen" de keuze 
"onderhoud" ontbreekt. Nu wordt er een mouw aangepast door voor overig te kiezen en dan 
is het later wel weer in het rapport terug te vinden. Er wordt opgemerkt dat dit komt doordat 
HPI bij de totstandkoming van MIRR vond dat zij daar verder niet veel energie en eisen in 
hoefden te steken. 
Waarschijnlijk hangt er achter de categorie bevindingen weer per categorie een ander maar 
dat kan niet met zekerheid warden bevestigd. Door het ontbreken van ervaring in discoverer 
kan hier weinig over warden verteld alsmede de eventuele ontbrekende data. 

De definitie van een incident komt voor een handhaver er op neer; alles wat als GIN en als 
ongeplande gebeurtenis wordt gemeld in relatie tot het milieu en de veiligheid, waarbij 
gekeken moet warden of de voorschriften overtreden zijn en / of vergunningen 
geactualiseerd moeten warden. 



Samenvatting interview Robert Ruigrok. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de informatie van andere hulpdiensten anders dan 
tijdens het incident zelf waarbij de meldkamer in contact met de betrokken partijen. De 
velden die meldkamer invult zijn het belangrijkste, hier wordt oak aan het voorvalnummer het 
verslag gekoppeld. Het voorvalnummer is het unieke kenmerk, eventueel wordt hier de 
metagegevens van de uitrukdienst aan gekoppeld. De Handhaver maakt een verslag en 
verzameld verdere metagegevens met nu oak de voorval kenmerken zeals PRISMA en de 
oude manier van werken. 
Er wordt opgemerkt dat het wenselijk is om weer zoiets als het REOV jaarverslag weer in te 
voeren. Deze laat dan zien wat er met de gegevens gebeurd die met invoert, waardoor men 
dan oak juist meer gegevens gaat invoeren. Dit gebeurde in het verleden toen Gees Bevaart 
nag coordinator was, waarbij alle bulk die binnen komt werd geordend en men een overzicht 
had hoeveel van iets binnen is gekomen. Voor de velden die belangrijk zijn en warden 
aangemerkt als belangrijk wordt er verwezen naar het verslag van Martijn. Daarnaast wordt 
opgemerkt om eens te kijken naar de Duitse variant van MIRR waarbij uit de MARS 
database op stof een uitdraai gemaakt kon warden gemaakt. Met name de stof die bij het 
incident betrokken is wordt aangemerkt als zeer belangrijk, deze is bij een GIN altijd van 
toepassing. Dan is er een vaste stoffenlijst waar met uit kan kiezen. Helaas is in veel 
gevallen de stofnaam een vrij in te voeren veld waardoor het moeilijk wordt het een en ander 
te schiften en te vergelijken. Bij de REOV criteria wordt er gedacht aan het historisch 
verwoorden van de huidige selectie criteria. In deze historie werd op basis van de eigen 
kennis en beslissing gemaakt wel of niet over te gaan tot onderzoeken en niet naar 
aanleiding van een telling in de database van het type incident. Op zich zou het wel handig 
zijn als je al weet wanneer de laatste keer was dat het bedrijf een melding heeft gehad. Dit 
zou dan oak weer tot uiting kunnen komen in een eventuele kwartaal rapportage. Maar 
aangezien er zelfs een jaarverslag ontbreekt op dit gebied, ziet niemand de voordelen er van 
in. Voor stank en Geluid gelden deze rapporten wel en hier wordt dan oak veel van de 
gewenste waarde ingevuld. 
lndien er van de REOV werd afgeweken dan kwam dat door de tijdsdruk als gevolg van de 
werkvoorraad. Verder kon de REOV oak voor veel discussie zorgen, bijvoorbeeld wat is 
"gevaarlijk" deze is zo vrij te interpreteren. Daarnaast werd er nooit van de REOV afgeweken 
dat wat onderzocht werd viel daar dus altijd binnen. 
Wat er gemeld moet warden daarvan mag men dan oak verwachten dat het uiteindelijk 
onderzocht gaat warden. Dit staat in de wet milieubeheer (WM), waar oak in staat dat near 
misses gemeld zouden moeten warden. Bij HPI wordt juist niet altijd een inspectie 
aangegrepen om daar een onderzoek te doen, maar oak buiten de inspecties om. Waarbij bij 
HPI teveel werk naar ratio van de persoon is. 
Veel velden zijn vrij, (wederom) gezien het feit dat men nooit ziet water met je gegevens 
gebeurd, waardoor je oak niet de behoeft hebt om het in te vullen als het een vrij in te vullen 
veld is. 
Apparaat groep en soort is ten tijde van het incident nag niet bekend en aangezien het 
daarom een vrij veld is wordt het wel ergens in het verslag genoemd en niet in het veld. Oak 
hier omdat het waarom niet duidelijk is. Verder is het REOV tribunaal vervallen waarbij 
destijds de afgehandelde voorvallen werden beoordeeld. Door dit verval is de kwaliteit in een 
verval geraakt, wordt er minder ingevuld. Zeals gezegd gebrek aan motivatie in verband met 
de informatie die je invoert en wat er mee gebeurd. 
Het zou zo moeten zijn dan met de ingevoerde gegevens en de rapportage daarvan dat met 
gericht advies kan geven. Op basis van de database mits volledig ingevuld. Eventueel 
kunnen meerdere velden verplicht warden gemaakt en dan kwartaal verslagen uitdraaien en 
overleggen. 
Alie gegevens op het meldkamer formulier warden wel als interessant en nuttig beschouwd. 
Zelfs de meteo omdat op basis van de locatie het aantal klachten en de windrichting dan een 
goed beeld kan warden gevormd van de situatie. 
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De Z2 en de Z4 meldingen moet zeker behouden blijven en geld dan als verantwoording dat 
je verder onderzoek pleegt. Het is dus verstandig deze mee te nemen in de analyse. Verder 
is Z4 een voorbeeld van een incident waar juist achteraf blijkt wat het werkelijk was en 
daarom ook zeker de moeite waard te behouden. 
GRIP zegt iets over het gevaar en is een soort van controlerend iets. Stel grip4 is van kracht 
dan kun jeer niet omheen. Alles wat grip was zou al onderzocht moeten warden maar dit 
staat helaas niet in MIRR. 
Geadviseerd wordt het melden te houden op de manier zoals dat nu is. Wei wordt opgemerkt 
dat het belangrijk is dat de stofnaam en de hoeveelheid ingevuld moeten warden bij locatie 
onderdeel, aard van de melding gekoppeld aan plaatsaanduiding. 
Niet gemelde voorvallen uit klachtenonderzoek zou een goeie nieuwe groep zijn, omdat die 
nu niet wordt meegenomen. Deze komt ook niet voor in de database. lndien een klacht een 
incident blijkt te zijn wordt deze opgenomen in de grote grijze massa en niet als GIN of iets 
dergelijks aangemerkt. Hier ligt dan ook een moeilijke taak voor de coordinator om geregeld 
contact te hebben met de meldkamer en te kijken wat er is gebeurd sinds het vorige contact. 
Een gewenst aantal voor de clusters is 8 omdat dit historisch zo is, met verder het voorstel te 
groeperen op redenen waarom je iets onderzoekt. 
Wat betreft de eventuele karakteristieken die interessant zijn of juist niet wordt verwezen 
naar het verslag van Martijn. Hiermee is MIRR wel goed aangepast met beschreven wat was 
en wat is en de aanvullingen gemaakt. Hierin zou ook onderhoud zijn opgenomen in de lijst 
met mogelijkheden. Onder de naam "operationele status" (die men aanmaakt voor het 
verslag), kan "onderhoud"worden ingevuld. 
Pas als alle gegevens zijn ingevuld en het verslag klaar is kun je zeggen dat de gegevens 
echt bekend zijn, dus als het zo ver is dat de gegevens ingevuld kunnen warden in MIRR. 

De artikels 17.1 17.2 17.3 uit het WM vormen de definitie en de reden van onderzoek van 
een incident. De DCMR is een overheidsinstelling dat de wet toepast in haar uitvoering en 
zich dus conform de regels die van toepassing zijn gedraagt. 

Als afsluiter wordt nog de opmerking gemaakt om te kijken naar de tijdstippen dat incidenten 
plaats vonden onder het motto van "vrijdag 16:00 kent de meeste incidenten" (net als de 
maandagmorgen auto's) 



Samenvatting interview Wim Kooijman 

Bij grate incidenten wordt er tussen chemisch advies (CA) en de brandweer informatie over 
en weer uitgewisseld. Dit beperkt zich dan alleen maar tot ten tijde van het incident en hoe 
het operationeel gelopen is. Met de afhandeling en MIRR heeft dit verder niets te maken. 
Van de velden die ingevuld moeten warden en wat daar allemaal bij komt kijken is geen 
kennis van aanwezig. De criteria wisselden per persoon die aan het stuur stand van de 
afdeling. Een aantal eigenschappen die in de regel als belangrijk werden beschouwd zijn 
ender andere: 
Of het binnen of buiten de inrichting heeft plaats gevonden. 
Ongevallen in combinatie met chloor of amoniak. 
Als herhaling bij bedrijven werd verandersteld. 
Als het bedrijf nooit eens wat heeft en nu ineens wel. 
Dit werd versterkt door bij twijfel samen met de inspecteur en dan de agenda er bij er nag 
eens naar te kijken om te zien waar je het meest van kunt leren. Dit kunnen zaken zijn als de 
systeemfouten binnen het bedrijf, gemelde near misses. Teneinde hiermee nier alleen een 
incidenten onderzoek te doen, maar om dit oak te gebruiken voor systeem audits. Waarbij 
gekeken wordt naar wat je leert uit incidenten onderzoek en dezelfde leerpunten naar voren 
halen als bij audits (preventieve inspecties). 
De huidige manier van werken is dat er nu alleen wat wordt ingevoerd door iemand, maar 
om er daarna weer wat uit te halen zijn weer anderen nodig. In het verleden met het oude 
systeem kon iedereen zijn heel makkelijk de gegevens tevoorschijn toveren en inzien. 
Destijds werden er trends gemaakt en gebruikt bij het nemen van beslissingen. Hiermee 
hoeft dan niet meer de vraag bij een ander neergelegd te warden. Nu is het zo dat de 
gegevens er maar in geprapt warden voor de werk en tijd verantwoording, wat de drempel 
betekend door het niet kennen van de database. 
De Z2 melding wordt gezien als de oorzaak en heeft niets met water op het water temaken. 
Men moet hierbij meer kijken naar de oorzaak en minder naar het gevolg. Alleen weet je die 
pas aan het eind van het onderzoek. Verder draait het bij het WM om de bran. 
Tip is; combineer zelfonderzoeken met wat door de pers en het publiek wordt aangegeven 
om er direct bovenop te zitten. 
GRIP zegt iets van de aanpak aan de kant van de operationele dienst. De DCMR in deze 
levert een chemisch adviseur. Hoe hoger de GRIP, hoe hoger deze is geschaald in de 
hierarchie en is een methode om de verschillende overheden samen te kunnen laten 
werken. GIN is dan de informatie voorziening door middel van de conference-call. 
Wat je wilt bereiken met de hele incidenten onderzoeken is het voorkomen ervan. Bij een 
gemeld incident kijken naar of de vergunning klopt en desnoods aanpassen. Dus wat klopt er 
niet met de regelgeving en klopt de controle er wel van. Had ik dit niet eerder kunnen 
ontdekken in vergelijkbare situaties. Staat het juiste in de vergunningen oak bij vergelijkbare 
bedrijven. 
Een incident is een procesverstoring en alle aanleiding die moeten voorkomen. 
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Samenvatting interview met Bart Wester 

Allereerst is MIRR de aanleiding om een onderzoek te doen, achteraf kan wel een chemisch 
adviseur informeel gegevens over het incident worden ingewonnen maar wordt slechts als 
beeldvorming gebruikt. Het hang ook van de klacht af en / of het contact met de meldkamer. 
Op zich als toezichthouder krijgt deze persoon alles binnen om te onderzoeken en kan oak 
als de coordinator iets niet toewijst dit alsnog doen. Bij de verslaglegging dient nadat het 
onderzoek is afgerond deze goed bevonden te worden door de coordinator en/of 
toezichthouder. 
In MIRR wordt het veld algemeen met regelgeving als belangrijk aangemerkt. Dit geldt ook 
voor type constatering in combinatie met onderwerp en melding, alsmede de bepalingen. De 
genomen actie wordt als belangrijk genoemd, maar ook dat dit persoonsgebonden is en niet 
altijd wordt ingevuld. Bij verslaglegging zijn de eerste 6 belangrijk (voortgang). Bij HRB is het 
zo dat van iedereen een acceptatie komt voordat het verslag wordt gearchiveerd. 
Gegevens uit het verleden worden alleen gebruikt op basis van de eigen ervaring. Dus MIRR 
of andere bronnen worden niet direct aangeboord als standaard procedure. Er wordt 
gehandeld naar eigen ervaring. Wei kan men als geheugensteun kijken wat ook al weer de 
vorige keer is gebeurd. Bijvoorbeeld dat door een na controle wederom blijkt dat de boel niet 
op orde is. Aldus alleen als je, je het nog herinnerd of uit eigenbelang, het staat dus niet 
expliciet in het handboek. Het afwijken van de geldende regels is de macht van de 
toezichthouder, bijvoorbeeld na aanleiding van een controle dater dan alleen sec naar het 
incident wordt gekeken of toch verder kijken dan de neus lang is. 
REOV in principe als het in de vergunning verlening staat wordt het altijd in behandeling 
genomen. Hetzelfde geld voor GIN meldingen klachten wat door de meldkamer genoteerd is 
en in het postvakje ligt. 
De velden die worden opgemerkt als referentie voor de beslissing zijn; aard; veroorzaker 
;melding; toelichting tijd; wel of niet voorzien. Met de toelichting wordt gebruikt voor de 
beeldvorming van het incident, maar de combinatie aard / oorzaak zegt niet altijd veel. lndien 
het een GIN betreft wordt er altijd over gegaan tot onderzoek, hierbij dienen dan oak de Z2 
en Z4 meldingen opgenomen te worden. Echter komen de Z2 meldingen in de regel niet bij 
HRB terecht en zijn er van Z4 niet noemenswaardig veel meldingen. 
GRIP is in deze context niet van toepassing en is meer van belang tijdens de uitruk en voor 
chemisch advies. De melding zal waarschijnlijk een GIN zijn maar het zijn twee verschillende 
dingen. 
In de vergunning staat wanneer een GIN melding gedaan meet warden en wanneer een 
bedrijfsmelding, een hoop bedrijven zijn dan ook GIN-plichtig. Een GIN dient opgenomen te 
worden als het gevaar bedrijfsterrein overschrijden kan zijn en als het gewenst is om met 
politie, brandweer, ambulance en de DGMR tegelijkertijd te praten. 
Onder het motto als x geldt, zal y ook gelden bijvoorbeeld ammoniak, dit is een gas en kan 
dus automatisch gelden. Verder kan het aanspreken op veiligheid oak gezien worden als 
incident. Verder de opmerking dat de toelichting meet de duidelijkheid bepalen en dat is 
weer afhankelijk van wie het opschrijft. 
Kijkend naar de BMK lijst nog en passent de opmerking bouwen, sloop, bij onvoorzien? 
Als mogelijke aanbeveling wordt genoemd dat bij HRB bijvoorbeeld gekeken kan warden 
naar zaken als warm weer in combinatie met compost, waardoor je stankklachten krijgt en 
draaiende wind. Dus temperatuur neerslag en wind. Dit kan oak goed gelden voor de proces 
industrie. Zo kan men oak kijken naar externe factoren zeals stroomuitval en dag en nacht, 
of de datum (maandag ochtend vrijdag middag en zaterdag wordt er niet gemeld). 
De huidige indeling naar GIN meldingen wordt niet als slecht opgevat en niet direct als zijnde 
aan vervanging te worden gekenmerkt. Het aantal clusters van 8 is een prima aantal, mede 
omdat dat nu ook het geval is. Wei volgt nog de opmerking om zo min mogelijk clusters te 
vormen en dan bijvoorbeeld in te delen naar wel of geen milieu gevaar. 
In MIRR wordt er weinig gebruik gemaakt van de tab administratieve afhandeling, waarbij 
met zaken als bevindingen weinig wordt gedaan. Oat geld ook voor de aard, ender het motto 
"zal wel" gebeurd hier weinig. Het persoonsafhankelijk. 



Wat wel als belangrijk wordt beschouwd zijn de zaken andere oorzaak en andere aard, die 
ook in het bedrijfsmeldingen veld wordt ingevuld. Vooral de toelichting die maakt alles 
duidelijk wat er in de standaard velden is ingevuld. Met deze tekst kan men pas een definitief 
beeld vormen. Op de een of andere manier kan alleen de reeks met gegevens dat niet. 
Een eventuele toevoeging aan het geheel kan zijn, gereed melding. Verder de opmerking om 
GIN erin te laten in verband met het specifieke doel die het dient. Verder is het maar 
afhankelijk hoe je MIRR gebruikt. 

Onder een incident wordt verstaan, wat volgens de wet milieubeheer, dreigt tot een 
milieuprobleem of tot een milieu gevaar te komen 
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Appendix XIII Data mining tools 
(from Data mining - a powerful information creating tool Michael L. Gargano and Bel G. Raggad 
OCLC Systems & Services Volume 15 · Number 2 · 1999 · 8 "'.-90) 

An eclectic selection of data mining tools is now presented. For each tool, there is a simple definition 
of the model, a discussion of some appropriate uses of the model, a brief explanation of the algorithm, 
and a discussion of the model's strengths and weaknesses. Hybrid data mining systems and 
visualization are also discussed in this section. 
Expert systems. An expert system (ES) consists of a knowledge base of rules (extracted from 
experts), facts (or data), and a logic based inference engine (or control) which creates new rules and 
facts based on previously accumulated knowledge and facts. Expert systems can mimic, to some 
extent, the reasoning of experts whose knowledge of a narrow domain is deep, thus permitting human 
experts and expert systems to arrive at similar conclusions. Expert systems are highly supervised (i.e. 
the original configuration (or training) of the system is not automatic but must have significant user 
supervision). The knowledge engineer elicits expert knowledge from either human experts through 
interviews or from textbook procedures. This procedure is the most difficult and time-consuming 
aspect of developing good expert systems. Expert systems can perform as well as human 
experts can on problem domains consisting of cognitive based, very specific expertise. Ideal 
knowledge domains are very narrow in scope and allow ex.perts to resolve problems in a relatively 
short period of time. The knowledge should be easy to capture, self-consistent, simple to explain, 
straightforward to represent (and/or code, typically as if/then rules), and should avoid dependency on 
common sense. If /then rules are usually used in expert systems to represent knowledge. A sample 
knowledge base might consist of rules like the following : 
(1) if A then D; 
(2) if (B or D) then C; 
(3) if C then E. 
Each rule consists of an "if"-part (antecedent) and a "then"-part (consequent). Each of the symbols A, 
B, C, D, and E represents a statement. For example, assume A represents "economic growth 
indicators are up", B represents "the stock market is up", C represents "buy", D represents "interest 
rates are down", and E represents "redistribute assets", then rule two would state "if the stock market 
is up or interest rates are down then buy". During the implementation phase, if the ES is informed that 
D is true then the system will fire rule two since its antecedent (B or D) is true, thereby creating a new 
piece of information, namely, C is true (i.e. D and rule two imply C). This new fact, in turn, fires rule 
three, and this chain of discovery leads to the fact that E is also true. A large ES might use a similar 
but longer, more complicated forward chaining sequence either to present the user with expertly 
generated knowledge or to solve a user problem or query. Using a similar back chaining process, it 
can also be deduced that C will be true if A is true. ESs are not well suited for use on broad domains 
of knowledge. Although the most difficult and time-consuming aspect of developing good expert 
systems is attaining knowledge from the experts, ESs are only as good as the knowledge captured. 
Expert systems are not 
very robust since they are notoriously brittle and cannot easily support illogical complexities, poor 
clarity (in the facts and/or the rules), or internal inconsistencies. ESs are not easy to scale, that is, if 
more rules are added to the knowledge base (or even if the rules were rearranged) unforeseen results 
may occur. Expert systems do, however (unlike the other data mining tools), possess a high degree of 
explanatory power. 

Fuzzy expert systems. To help solve the brittleness problem inherent in expert systems, fuzzy expert 
systems (FESs), which employ fuzzy logic concepts, were developed. The truth or falsity of a fact can 
be measured in a fuzzy way using values from the real number interval zero to one inclusive (i.e. [O, 
1 ]). In expert systems (ESs), information is crisp, that is, it is either totally false (i.e. zero) or totally true 
(i.e. one), but in fuzzy expert systems (FESs), truth values can lie anywhere on the 0.0 to 1.0 (zero to 
one) interval of real numbers. Some facts are close to being true or close to being false (these have 
low entropy), while other facts lie close to the middle ground between true or false (these have high 
entropy). Using fuzzy operators, such as AND, OR, NOT, VERY, and SOMEWHAT, the system can 
make fuzzy implications. Expert systems can mimic, to some extent, the reasoning of experts whose 
knowledge of a narrow domain is deep. In this way, human experts and expert systems can arrive at 
similar conclusions. Since an FES is not as brittle as an expert system, it can easily handle illogical 
complexities, poor clarity (in the facts and/or rules), or internal inconsistencies. Fuzzy expert systems 
are highly supervised, since like expert systems the knowledge engineer elicits fuzzy expert 
knowledge from either human experts through interviews or from textbook procedures. Knowledge 



elicitation is the most difficult and time-consuming aspect of developing fuzzy expert systems. Fuzzy 
expert systems can perform as well as, or sometimes better than, human experts can on problem 
domains consisting of cognitive based, very specific expertise. Ideal knowledge domains are very 
narrow in scope and allow experts to resolve problems in a relatively short period of time. The 
knowledge should be easy to capture, simple to explain, straightforward to represent (and/or code, 
typically as fuzzy if/then rules), and should avoid too much dependency on common sense. FESs 
afford the knowledge user more flexibility in generating solutions since consistency and exactness (i.e. 
crispness) restrictions are loosened. Earlier rule two of the miniature expert system stated if (B or D) 
then C. A similar FES rule might state if (SOMEWHAT B OR VERY D) then C, that is, if the market is 
somewhat up or interest rates are extremely down then buy. FESs obviate the need for exact 
mathematical representations and are easier to debug. They better simulate reality and provide the 
user with a wider range of possible solutions. Although, like ESs, the most difficult and timeconsuming 
aspect of developing good fuzzy expert systems is attaining knowledge from the experts, FESs make 
knowledge elicitation simpler. Fuzzy expert systems are robust (i.e. not as brittle as ESs) and can 
easily support illogical complexities, internal inconsistencies, and poor clarity or contradiction in the 
facts and/or the rules. In addition, FESs are easy to scale and they have a high degree of explanatory 
power. 

Decision trees. Decision trees are based on simple tree models where at each branch during tree 
growth the data set is strategically partitioned into different classes and subclasses. At each split, the 
most effective way of partitioning and classifying the data set is accomplished by using the most 
distinguishing feature encountered at that step of the algorithm. Decision tree systems are highly 
unsupervised (i.e. the training of the system is automatic and little or no user supervision is required). 
Decision trees are used to predict and/or classify. They can also be effective when the knowledge 
seeker desires a quick and dirty exploratory partitioning of the data set in order to get a gut feel for the 
data. During the training phase, the data set is partitioned iteratively. During each pass (i.e. iteration), 
the data set is split on that feature (or attribute) that produces the most effective classification. Only 
those factors most significant to the effective partitioning are used. The implementation phase then 
produces decision rules which are equivalent to the partitions (or branchings) created during the 
training phase. These rules are used to generate new information when presented with novel 
situations. The first efficient decision tree model was called ID3. The ID3 model is based on the 
concept of entropy. The main idea is that the choice of the next feature used for branching should 
increase knowledge through a process of minimum information loss (i.e. lowest entropy). The C4.5 
model improved on the ID3 concept through its ability to effectively handle not only missing, but also 
continuous data values. Yet another decision tree model, called CHAID, constructs its splits based on 
a chi-square paradigm. Decision trees are easy to understand, straightforward to build, and simple to 
explain. They give the knowledge user intuitive, high level, and very explainable overviews of the 
structure of their data set. Decision tree construction usually requires little or no data preprocessing. 
Since training times are quick, scalability is usually accomplished by simply retraining and creating a 
new partition. 

Rule induction. Rule induction uses statistical discovery methods to develop rules which depend on 
the frequency of correlation, the rate of accuracy, and the accuracy of prediction. Typically, if/then type 
rules are created by focusing on either a particular antecedent (i.e. the variables forming the "if" part of 
a rule) or a particular consequent (i.e. the variables forming the "then" part of a rule). Sometimes, 
however, the novelty, significance, value, or exceptionality of a rule is deemed to be most interesting. 
Rule induction methods are highly unsupervised, however, they do require that the rules generated be 
evaluated by experts. This technique is most often used when new rules need to be generated. Owing 
to the combinatorially explosive nature of generating rules in this manner, such models usually run in 
the background or at times when computing demand is low. First, simple rules are generated based 
on data set statistics, then more complex rules are created, and combined with old rules using 
standard rule combining techniques. On the negative side, rule induction produces too many patterns, 
thus too many trivial, contradictory, counter-intuitive, and/or worthless rules are generated. However, 
sometimes golden nuggets of information are panned. Since rule induction considers all possibilities, it 
requires constant expert evaluation of the rules generated by the system which can be a very time
consuming and expensive exercise. This technique only shows correlations (i.e. no cause and effect 
relationships are produced). On the positive side, rule induction is an easy to explain and intuitive 
modeling method. Rule induction also produces rules which are directly based on actual data set 
statistics. 
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Genetic algorithms and genetic programming. 
Genetic algorithms (GAs) and genetic programs (GPs) are based on the biological mechanisms of 
natural selection and survival of the fittest. Through the use of simulation, solutions evolve using a 
broad based parallel (or pseudo parallel) search. While genetic algorithms evolve complex data 
structures, genetic programming evolves complex algorithmic structures (i.e. computer programs). 
These genetic systems are highly unsupervised (i.e. the original configuration (or training) of the 
system needs no user intervention). GAs are useful for finding solutions to hard optimization problems, 
that is, they generate optimal or near optimal solutions to such problems. They are excellent at initially 
locating potentially good regions so that other local optimizers, like a backprop neural network, can 
continue with a more rigorous local search. GAs can be used to fine tune the parameters of other DM 
models (e.g. ANNs) and they are also good at classification. First a population of potential solutions is 
randomly initialized. The generic genetic algorithm consists of the following steps : 
• each population member is evaluated for fitness, 
• the population is increased through a process of mating and mutation of certain members of the 
population thus creating new population members, 
• poorly performing members are then eliminated reducing the population, 
• finally, before reiterating the process with this new generation a check for a terminal condition is 
made (sample terminal conditions might include finding a satisficing solution, no significant change in 
the population has occurred for a long period of time, or a prespecified number of iterations has been 
reached). In this way, better solutions evolve in the population from one generation to the next. One 
advantage of using the genetic algorithm model is that many possibilities can be suggested as 
solutions (i.e. any number of the top performing members of the population are candidate solutions). 
Some strengths of the GA model are that it is an easy to explain, robust, and intuitively appealing 
model which examines the search space with a broad brush and can easily handle multidimensional 
problems. The weaknesses of the GA paradigm include the non-explanatory aspects of the model and 
the not always so obvious choice of data representation, fitness function selection, and methods of 
mating and mutating. 

Backpropagation. Neural networks, such as, for example, backprop (BP), are based on the biological 
concept of learning and memory creation using a highly interconnected group of neurons (or nerves). 
Such models attempt to mimic brain activity by adapting the weights of the interconnections among 
the neurons in the network allowing learning and memory creation to take place. Backprop systems 
are highly supervised. The backprop neural network model is ideal for prediction and classification in 
situations where there are a good deal of historic data available for training. The training phase 
consists of initially assigning random weights to the connections of an interconnected layered network 
of neurons. One layer (distinguished as an input layer) is iteratively presented with random historical 
records picked from the data set. Each piece of data activates the network producing a result on 
another layer called the output layer. If the result in the output layer agrees with historical fact, nothing 
happens and the iteration process continues. But if the result in the output layer disagrees with 
historical fact, weight adjustment reflecting this difference is propagated back through the network 
from the output layer toward the input layer. The iteration process then resumes. The training phase 
adjusts the weights in the network so that its outputs agree with historical fact. During the 
implementation phase, novel data are presented to the input layer, thereby activating the network 
which produces the resulting output. The strengths of the BP model are that it can handle 
multidimensional data, it is robust connections the model still produces), and it can handle noisy data. 
Some of the weaknesses of this model include a very low degree of explanatory power, data 
preprocessing is needed, and long training times are required. 

Associative memories (AMs). Pairs (or larger groups) of associated data items are memorized (or 
forgotten) using a long-term memory (L TM) network model. Data pair retrieval occurs when a partial 
stimulation of the longterm memory network generates network activity which gradually dissipates 
resulting in a retrieved data pair. This retrieved pair may have been either a previously memorized pair 
or the best attempts of the network in trying to compromise the initial stimulus with a reasonable 
output pair response. AM systems are highly unsupervised. AMs are best suited for memorizing data 
associations, data association retrieval given noisy input, and creative data association retrieval given 
novel input. Training is based on the Hebbian learning rule which states that similarities between data 
pairs strengthen the neural connections in the L TM network, while dissimilarities between data pairs 
weaken the L TM connections. This rule permits immediate memorization (or equivalently, immediate 
forgetting) by simply adding (or subtracting) the Hebbian matrix reflecting a data pair's similarities and 
dissimilarities to (or from) the L TM matrix of neural connection weights. Initially, the L TM weights are 



all set to zero. Therefore, the L TM memorizes the set of data pairs by simply calculating the sum of 
their respective Hebbian matrices. During the implementation phase, a stimulus presented to the L TM 
resonates bidirectional, 
searching back and forth through the L TM, until a data pair finally stabilizes, that is, further 
bidirectional search produces the same data pair. This stable pair is the result that the AM finds in 
response to the initial stimulus. The main strengths of the AM model are its ability to immediately 
memorize or forget, always return a data pair response to any stimulus in a relatively short number of 
iterations, generate creative solutions in response to novel stimuli, handle somewhat noisy data and 
retrieve the appropriate memorized data pair, and, finally, learn using very short training times. 

Clustering. Clustering methods group together closely related data records in the database, thereby 
classifying them based on their similarities. Clustering usually involves data preprocessing (e.g. 
normalization) that insures every reduced data record (i.e. containing only those attributes to be 
analyzed) has an unbiased influence in the classification process. Clustering systems are highly 
unsupervised. Clustering techniques are ideal for classification and category prediction problems. 
Training begins by initially creating a set of random, normalized representatives. There then follows an 
iterative process consisting of the following steps : randomly choose a record from the preprocessed 
normalized database, order the representatives by their proximity (i.e. similarity) to the random record, 
slightly adjust the closest representative in the direction of the data record, then similarly adjust each 
of the other representatives, in order, away from that record (the closer representatives getting larger 
adjustments), this process continues until a satisficing classification is made, or no significant 
movement in the representatives occurs for a long period of time (i.e. they stabilize their positions), or 
a prespecified number of iterations have occurred. The implementation phase simply finds the closest 
representative when presented with novel data. Clustering methods are intuitive, scalable models 
which are easy to explain and can handle noisy, multidimensional data sets. Though they have long 
training times, they always return a solution quickly during the implementation phase. 

Hybrid systems. There are many hybrid systems that can be created by cross-pollinating key ideas 
taken from different models in the broad gamut of data mining paradigms. Among these are artificial 
neural networks (ANNs) (e.g. backprop) which optimize their weights using a genetic algorithm 
(Whitley and Shaffer, 1992), fuzzy associative maps (FAMs) (Koska, 1992), radial basis function 
networks which borrow concepts from both nearest neighbor clustering and neural networks (Haykin, 
1994), and hybrid rule induction systems which evolve fuzzy rules using an innovative combination of 
genetic algorithmic, local search, and rule induction methods. 

Visualization. Visualization is a method of clearly presenting the results found using data mining tools. 
This is the best way to display complex interdependencies among many attributes in order to get an 
intuitive feel of the data and the knowledge resulting from their analysis. Visualization allows users to 
quickly assess and make sense of vast amounts of data. Users can easily compare, rescale, get an 
overview, and confirm or validate an intuition using visualization techniques. They can also employ the 
explanatory power of visualization to best interpret results. Colors, shapes, sounds, and virtual reality 
are some of the primary tools available for visualization. These techniques can be used standalone or 
in various combinations, for example, to display two- and three-dimensional images, visualize 
multidimensional records, show the weight strengths in a neural net, display statistical scatter plots, 
construct decision trees, demonstrate the results of curve fitting, present geographical maps, examine 
the fractalness of a database, or display a development dashboard which tracks and controls the 
evolution of a DM modeling tool. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 

Appendix XIV Clustering CIN-calls 2005 
ANOVA 

Cluster Error 

I 
Mean Square di Mean Sauare di F Siq. 

LMP 0,018 14 0,000 1.695. 

LMGGR 0,018 14 0,000 1.695. 

HH1 0,165 14 0,000 1.695. 

HH3 0,229 14 0,000 1.695. 

I HH4 0,281 14 0,000 1.695. 

HHS 0,144 14 0,000 1.695. 

KL# 0,070 14 0,000 1.695 6.085,812 0,000 

SRAF 0,016 14 0,000 1.695 1.242,059 0,000 

I 
HOPWM 0,103 14 0,000 1.695 795,651 0,000 

HENI 0,054 14 0,000 1.695 658,060 0,000 

SCON 0,008 14 0,000 1.695 576,042 0,000 

HLLO 0,030 14 0,000 1.695 258,918 0,000 

I 
LMVP 0,146 14 0,001 1.695 239,792 0,00C 

LVP 0,151 14 0,001 1.695 236,924 0,000 

HAF 0,072 14 0,000 1.695 199,359 0,000 

HCHI 0,029 14 0,000 1.695 164,898 0,000 

SPROC 0,007 14 0,000 1.695 164,898 0,000 

I SLL 0,012 14 0,000 1.695 139,491 0,000 

SREI 0,001 14 0,000 1.695 122,175 0,000 

HHNEG 0,011 14 0,000 1.695 108,382 0,000 

SAFG 0,011 14 0,000 1.695 78,988 0,000 

I 
SSNEG 0,002 14 0,000 1.695 75,172 0,000 

STOO 0,006 14 0,000 1.695 56,640 0,000 

SNB 0,001 14 0,000 1.695 38,729 0,000 

GGFAK 0,005 14 0,000 1.695 20,596 0,000 

I 
ADAF 0,002 14 0,000 1.695 20,417 0,000 

GGBOD 0,005 14 0,000 1.695 20,211 0,000 

SAFBH 0,002 14 0,000 1.695 17,313 0,000 

GGVH 0,004 14 0,000 1.695 17,303 0,000 

GGSR 0,001 14 0,000 1.695 14,520 0,000 

I ALB 0,001 14 0,000 1.695 13,793 0,000 

SOO 0,000 14 0,000 1.695 9,518 0,000 

SEO 0,000 14 0,000 1.695 8,118 0,000 

AZ2 0,000 14 0,000 1.695 7,179 0,000 

I ASUA 0,001 14 0,000 1.695 5,699 0,000 

SSP 0,000 14 0,000 1.695 5,039 0,000 

SPDV 0,000 14 0,000 1.695 4,541 0,000 

AONO 0,000 14 0,000 1.695 4,367 0,000 

I 
HVOED 0,001 14 0,000 1.695 4,291 0,000 

AZ3 0,000 14 0,000 1.695 4,050 0,000 

AMPF 0,000 14 0,000 1.695 3,821 0,000 

GGWV 0,001 14 0,000 1.695 3,819 0,000 

HCHP 0,000 14 0,000 1.695 3,562 0,000 

I GGONB 0,000 14 0,000 1.695 2,984 o,ooc 
GGG 0,001 14 0,000 1.695 2,893 o,ooc 
GGPROC 0,000 14 0,000 1.695 2,878 0,000 

AB1 0,000 14 0,000 1.695 2,836 0,000 

I ABMS 0,000 14 0,000 1.695 2,592 0,001 

GGLAW 0,000 14 0,000 1.695 2,565 0,001 

SCOM 0,000 14 0,000 1.695 2,554 0,001 

AONB 0,000 14 0,000 1.695 2,402 0,003 

I 
AZ4 0,000 14 0,000 1.695 2,349 0,003 

SSHOI 0,000 14 0,000 1.695 2,342 0,003 

ADAP 0,000 14 0,000 1.695 2,143 0,008 

AZ1 0,000 14 0,000 1.695 2,141 0,008 

I 
GGRO 0,000 14 0,000 1.695 2,086 0,010 

GGSTNK 0,000 14 0,000 1.695 1,766 0,Q38 

GGDIV 0,000 14 0,000 1.695 1,537 0,090 

ABMOP 0,000 14 0,000 1.695 1,456 0,120 

GGVE 0,000 14 0,000 1.695 1,397 0,146 

I AAO 0,000 14 0,000 1.695 1,159 0,301 

AAV 0,000 14 0,000 1.695 1,117 0,337 

AG1 0,000 14 0,000 1.695 1,027 0,423 

GGWA 0,000 14 0,000 1.695 0,810 0,659 

I 
AG2 0,000 14 0,000 1.695 0,744 0,73( 

GGRV 0,000 14 0,000 1.695 0,590 0,87~ 

AMET 0,000 14 0,000 1.695 0,495 0,93i 

I 
I 



Distances between Final Cluster Centers 
!Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0,355 0,313 0,438 0,201 0,311 0,307 0,397 0,380 0,300 0,310 1,036 0,304 0,369 0,193 
2 0,355 0,271 0,279 0,368 0,297 0,269 0,376 0,173 0,267 0,295 1,032 0,289 0,383 0,376 
3 0,313 0,271 0,400 0,299 0,210 0,050 0,309 0,305 0,165 0,132 1,009 0,198 0,311 0,317 
4 0,438 0,279 0,400 0,469 0,400 0,397 0,458 0,318 0,390 0,398 1,065 0,393 0,284 0,464 
5 0,201 0,368 0,299 0,469 0,319 0,288 0,395 0,388 0,297 0,316 1,038 0,312 0,420 0,20E 
6 0,311 0,297 0,210 0,400 0,319 0,209 0,274 0,247 0,131 0,165 0,996 0,115 0,343 0,292 
7 0,307 0,269 0,050 0,397 0,288 0,209 0,309 0,305 0,168 0,137 1,010 0,200 0,305 0,31E 
8 0,397 0,376 0,309 0,458 0,395 0,274 0,309 0,371 0,275 0,305 1,028 0,277 0,413 0,39C 
9 0,380 0,173 0,305 0,318 0,388 0,247 0,305 0,371 0,277 0,272 1,025 0,268 0,406 0,363 
10 0,300 0,267 0,165 0,390 0,297 0,131 0,168 0,275 0,277 0,160 0,995 0,103 0,333 0,273 
11 0,310 0,295 0,132 0,398 0,316 0,165 0,137 0,305 0,272 0,160 1,000 0,146 0,308 0,287 
12 1,036 1,032 1,009 1,065 1,038 0,996 1,010 1,028 1,025 0,995 1,000 0,989 1,046 1,0H 
13 0,304 0,289 0,198 0,393 0,312 0,115 0,200 0,277 0,268 0,103 0,146 0,989 0,337 0,28( 
14 0,369 0,383 0,311 0,284 0,420 0,343 0,305 0,413 0,406 0,333 0,308 1,046 0,337 0,41E 
15 0,193 0,376 0,317 0,464 0,206 0,292 0,316 0,390 0,363 0,273 0,287 1,014 0,280 0,416 

Number of Cases in each Cluster 
Cluster 1 2,00 

2 15,00 
3 241,00 
4 3,00 
5 30,00 
6 161,00 
7 36,00 
8 4,00 
9 44,00 
10 435,00 
11 215,00 
12 1,00 
13 518,00 
14 1,00 
15 4,00 

Valid 1.710,00 
Missing 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Appendix VI Clustering HPI 2005 
* * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * 

Dendrogram using Complete Linkage 

Rescaled Distance Cluster Combine 

C A S E 0 5 10 15 20 25 

Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 

10072832 81 

10079311 164 

10071536 68 

10075120 116 

10078237 147 

10073576 87 

10071566 70 

10070326 62 

10078251 148 

10079035 161 

10065866 12 

10075627 123 

10077811 141 

10074723 111 

10074757 112 

10069281 50 

10078950 158 

10071560 69 

10075176 118 

10067888 34 

10069862 56 

10073665 90 

10074534 108 

10067353 30 

10069482 53 

10073646 88 

10068984 47 

10070867 66 

10074876 114 

10067218 29 

10072363 75 

10076597 133 

10078799 156 

10065739 11 

10074558 109 

10075444 120 

10073890 97 

10074499 107 



10070325 61 

10071964 72 

10068935 46 

10078710 155 

10079013 159 

10065097 1 

10078131 145 

10078493 154 

10077147 139 

10077311 140 

10076767 137 

10076819 138 

10076354 129 

10076744 136 

10075561 122 

10076241 127 

10075167 11 7 

10075544 121 

10074183 103 

10074837 113 

10073712 92 

10073737 94 

10073648 

10073687 

10069949 

10070231 

10068019 

89 

91 

57 

60 

36 

10068254 39 

10066913 

10067460 

10066167 

10066277 

10065402 

10066137 

10065273 

25 

32 

16 

17 

7 

15 

6 

10075957 124 

10077867 142 

10070730 64 

10074184 104 

10073010 82 

10078284 149 

10079388 165 

10079018 160 

10073473 86 

10076726 135 

10072629 78 
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I 10072646 79 

10072006 73 

I 10072628 77 

10068419 42 

10070591 63 

I 10073727 93 

10073997 100 

10074473 106 

I 10067948 35 

10077944 143 

10069045 49 

I 10066891 24 

10068741 44 

I 
10070034 58 

10076549 131 

10066846 22 

I 
10066418 18 

10075192 119 

10066037 13 

I 10078348 152 

10073390 84 

10077961 144 

I 10073748 95 

10065615 9 

10074023 101 

I 10066877 23 

10078849 157 

10065719 10 

I 10066816 21 

10074621 110 

10076705 134 

I 10078339 151 

10068085 37 

I 
10065150 2 

10066799 20 

10072756 80 

I 
10069622 55 

10073861 96 

10069323 51 

I 
10065423 8 

10072498 76 

10073995 99 

I 10076231 126 

10069425 52 

10073470 85 

I 10068419 41 

I 
I 



I 
I 

10069045 48 __J I 
10069575 54 

10076224 125 I 10068829 45 

10073939 98 

10066108 14 I 
10073184 83 

10072316 74 

10074971 115 I 
10067436 31 

10070999 67 

10067101 28 I 
10076391 130 

10074306 105 I 10074056 102 

10079037 162 

10067485 33 I 10068316 40 

10065180 3 

10070226 59 I 10065190 4 

10067101 27 

10068154 38 I 10076573 132 

10078219 146 

10076255 128 I 10078453 153 

10070843 65 

10066637 19 I 
10067090 26 

10071891 71 

10078285 150 I 
10068520 43 

10079102 163 

I 10065200 5 
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ANOVA 

Cluster Error 

I 
Mean Mean 

Square df Square df F Sia. 

GIN 0,970 9 0,000 155. 

GRPVT 0,006 9 0,000 155. 

STWRM 0,000 9 0,000 155. 

I ONDJN 1,141 9 0,000 155 4.573.997.920.858.020,000 0,00( 

KLACH 0,117 9 0,000 155 5.729,728 0,00( 

GRL 0,029 9 0,000 155 148,023 0,00( 

GRNA 0,017 9 0,001 155 30,261 0,00( 

I 
STNA 0,003 9 0,000 155 30,261 0,00( 

MAND 0,013 9 0,000 155 26,666 0,00( 

MMEL 0,007 9 0,000 155 25,421 0,00( 

MUIT 0,008 9 0,000 155 17,695 0,00( 

STKOL 0,000 9 0,000 155 17,013 0,00( 

I 
STOPS 0,000 9 0,000 155 17,013 0,00( 

MCOL 0,001 9 0,000 155 17,013 0,00( 

081 0,002 9 0,000 155 16,908 0,00( 

STLEI 0,001 9 0,000 155 15,024 0,00( 

STREF 0,001 9 0,000 155 11,997 0,00( 

I OG1 0,001 9 0,000 155 11,072 0,00( 

GRD 0,003 9 0,000 155 8,738 0,00( 

STSCH 0,000 9 0,000 155 8,738 0,00( 

OZ1 0,000 9 0,000 155 6,518 0,00( 

I 
OZ3 0,000 9 0,000 155 5,560 0,00( 

STCMP 0,000 9 0,000 155 4,064 0,00( 

GREW 0,003 9 0,001 155 3,665 0,00( 

OMOOV 0,000 9 0,000 155 3,589 0,000 

OZ4 0,000 9 0,000 155 3,589 0,00( 

I 
OSUA 0,000 9 0,000 155 2,355 0,01€ 

OMSTO 0,000 9 0,000 155 1,988 0,044 

OMAND 0,000 9 0,000 155 1,940 0,05( 

OAO 0,000 9 0,000 155 1,862 0,06, 

OMOND 0,000 9 0,000 155 1,803 0,072 

I 
STVEN 0,000 9 0,000 155 1,793 0,074 

OEXT 0,000 9 0,000 155 1,635 0,11( 

OMUIT 0,000 9 0,000 155 1,485 0,15€ 

OMAFD 0,000 9 0,000 155 1,406 0,19( 

OMBR 0,000 9 0,000 155 1,317 0,232 

I ODAP 0,000 9 0,000 155 1,252 0,26€ 

OMVER 0,000 9 0,000 155 1,230 0,28( 

OLV 0,000 9 0,000 155 1,197 0,301 

STTRB 0,000 9 0,000 155 1,037 0,413 

I 
MMET 0,000 9 0,000 155 1,037 0,41: 

STFORN 0,000 9 0,000 155 0,966 0,47( 

OMWIS 0,000 9 0,000 155 0,930 0,501 

OMONB 0,000 9 0,000 155 0,900 0,52i 

MTEL 0,000 9 0,000 155 0,870 0,55' 

I 
OAV 0,000 9 0,000 155 0,847 0,57' 

OMVEI 0,000 9 0,000 155 0,847 0,57' 

STFIL 0,000 9 0,000 155 0,847 0,57• 

STMOT 0,000 9 0,000 155 0,847 0,57• 

MKLA 0,000 9 0,000 155 0,847 0,57• 

I OMPRC 0,000 9 0,000 155 0,794 0,62, 

OONB 0,000 9 0,000 155 0,734 0,671 

OVER 0,000 9 0,000 155 0,726 o,68c 

OPRW 0,000 9 0,000 155 0,692 0,71€ 

I 
ORO 0,000 9 0,000 155 0,648 o,75c 

OMAPP 0,000 9 0,000 155 0,631 0,76f 

OMREP 0,000 9 0,000 155 0,458 0,901 

STFAK 0,000 9 0,000 155 0,411 0,921 

GRPB 0,000 9 0,000 155 0,411 0,921 

I 
OMMET 0,000 9 0,000 155 0,347 0,951 

OMCAP 0,000 9 0,000 155 0,293 0,97E 

ODAF 0,000 9 0,000 155 0,293 0,97E 

STKET 0,000 9 0,000 155 0,291 0,97E 

OMSCH 0,000 9 0,000 155 0,264 0,98° 

I OMPF 0,000 9 0,000 155 0,262 0,984 

OMET 0,000 9 0,000 155 0,192 0,99~ 

OBMS 0,000 9 0,000 155 0,095 1,00( 

OMCOM 0,000 9 0,000 155 0,095 1,00( 

I 
I 
I 



I 
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Distances between Final Cluster Centers I 
Cluster l L ,j 4 :, ti ( tl ~ lU 

1 0,160 0,899 0,102 1,328 0,959 0,882 0,555 0,904 0,697 
2 0,160 0,887 0,168 1,332 0,965 0,895 0,572 0,908 0,700 
3 0,899 0,887 0,902 1,004 0,407 0,191 0,709 0,242 0,577 
4 0,102 0,168 0,902 1,332 0,966 0,884 0,555 0,908 0,701 

I 
5 1,328 1,332 1,004 1,332 0,691 0,993 1,209 1,009 1,142 
6 0,959 0,965 0,407 0,966 0,691 0,381 0,786 0,416 0,680 
7 0,882 0,895 0,191 0,884 0,993 0,381 0,687 0,201 0,560 
8 0,555 0,572 0,709 0,555 1,209 0,786 0,687 0,717 0,889 I 
9 0,904 0,908 0,242 0,908 1,009 0,416 0,201 0,717 0,586 
10 0,697 0,700 0,577 0,701 1,142 0,680 0,560 0,889 0,586 

I 
Number of Cases in each Cluster 

Cluster 1 87,000 
2 19,00( I 
3 2,00( 
4 17,000 
5 1,000 
6 1,00( 

7 15,000 I 
8 16,00C 
9 2,00C 
10 5,00C 

Valid 165,00C I 
Missing 0,000 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CIN Oorzaak voorval Apparaatgroep Apparaatsc # Klachten Motivatie Oorzaak melding Onderzoch Reden Niel Onderzocht 

10065097 N Storing/ Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10065273 N Storing / Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing I Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10065402 N Storing / Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing / Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10065739 N Defecte apparatuur N.a.v. melding Defecte apparatuur N Duidelijke melding 
10065866 N Onbekend N.a.v. melding Onbekend N Duidelijke melding 
10066037 N (Leiding) breuk Procesbeveiliging Fakkel N.a.v. melding (Leiding) breuk N Duidelijke melding 
10066137 N Storing I Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing / Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10066167 N Storing I Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10066277 N Storing I Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing I Uitval apparatuur N Duidelljke melding 
10066418 N Storing bij een ander bedriJf Diverse Schoorstee - N.a.v. melding Storing bij een ander bedrijf N Duidelijke melding 
10066846 N Defecte apparatuur Energie en warmte Ketel N.a.v. melding Defecte apparatuur N Duidelijke melding 
10066913 N Storing / Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing I Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10067218 N Andere oorzaak N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 
10067353 N Verstopping N.a.v. melding Verstopping N Duidelijke melding 
10067460 N Storing / Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing / Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10067888 N Uitval andere Fabriek / Plant N.a.v. melding Uitval andere Fabriek / Plant N Oorzaak bekend 
10068019 N Storing/ Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10068254 N Storing I Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10068935 N Defecte apparatuur N.a.v. melding Defecte apparatuur N Duidelijke melding 
10068984 N Verstopping N.a.v. melding Verstopping N Duidelijke melding 
10069281 N Onbekend N.a.v. melding Onbekend N Duidelijke melding 
10069482 N Verstopping N.a.v. melding Verstopping N Duidelijke melding 
10069862 N Uitval andere Fabriek / Plant N.a.v. melding Uitval andere Fabriek / Plant N Niet urgent of ongeschikt voor onderzoek 
10069949 N Storing I Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing / Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10070034 N Defecte apparatuur Energie en warmte Keiel N.a.v. melding Defecte apparatuur N Oorzaak bekend 
10070231 N Storing / Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing / Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10070325 N Defecte apparatuur N.a.v. melding Defecte apparatuur N Ouidelijke melding 
10070326 N Onderhoud N.a.v. melding Onderhoud N Duidelijke melding 
10070730 N Wijzigen capaciteit N.a.v. melding Wijzigen capaciteit N Ouidelijke melding 
10070867 N Andere oorzaak N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 
10071536 N Defecte afdichting N.a.v. melding Defecte afdichting N Ouidelijke melding 
10071560 N Uitval andere Fabriek / Plant N.a.v. melding Uitval andere Fabriek / Plant N Ouidelijke melding 
10071566 N Reparatie N.a.v. melding Reparatie N Duidehjke melding 
10071964 N Defecte apparatuur N.a.v. melding Oefecte apparatuur N Duidelijke melding 
10072363 N Andere oorzaak 3 N.a.v. melding Andere oorzaak N Oorzaak bekend 
10072832 N Defecte afdichting N.a.v. melding Defecte afdichting N Duidelijke melding 
10073010 N Menselijke foul/ Procedurefout N.a.v. melding Menselijke foul/ Procedurefout N Duidelijke melding 
10073576 N Schoon ma ken N.a.v. melding Schoonmaken N Duidelijke melding 
10073646 N Verstopping N.a.v. melding Verstopping N Duidelijke melding 
10073648 N Storing/ Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10073665 N Verstopping N.a.v. melding Verstopping N Duidelijke melding 
10073687 N Storing/ Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10073712 N Storing/ Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Oorzaak bekend 
10073737 N Storing I Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing I Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10073890 N Defecte apparatuur N.a.v. melding Defecte apparatuur N Duidelijke melding 
10074183 N Storing/ Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Oorzaak bekend 
10074184 N (Leiding) breuk N.a.v. melding (Leiding) breuk N Oorzaak bekend 
10074499 N Defecte apparatuur N.a.v. melding Defecte apparatuur N Ouidelijke melding 
10074534 N Verstopping N.a.v. melding Verstopping N Duidelijke melding 
10074558 N Defecte apparatuur N.a.v. melding Defecte apparatuur N DuideliJke melding 
10074723 N Onbekend N.a.v. melding Onbekend N Ouidelijke melding 
10074757 N Onbekend N.a.v. melding Onbekend N DuideliJke melding 
10074837 N Storing / Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing I Uitval apparatuur N DuideliJke melding 
10074876 N Andere oorzaak N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 
10075120 N Schoonmaken N.a.v. melding Schoonmaken N Duidelijke melding 
10075167 N Storing / Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing / Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10075176 N Storing bij een ander bedrijf N.a.v. melding Storing bij een ander bedrijf N Duidelijke melding 
10075192 N Meteo-omstandigheden Diverse Schoorstee - N.a.v. melding Meteo-omstandigheden N Duidelijke melding 



10075444 N Defecte apparatuur N .a. v. melding Defecte apparatuur N Duidelijke melding 
10075544 N Storing I Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing I Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10075561 N Storing/ Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing I Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10075627 N Onbekend N.a.v. melding Onbekend N Duidelijke melding 
10075957 N Wijzigen capaciteit N.a.v. melding Wijzigen capaciteit N Duidelijke melding 
10076241 N Storing/ Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10076354 N Storing/ Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10076549 N Oefecte apparatuur Energie en warmte Ketel N.a.v. melding Oefecte apparatuur N Duidelijke melding 
10076597 N Defecte apparatuur N.a.v. melding Oefecte apparatuur N Duidelijke melding 
10076744 N Storing / Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing / Uitval apparatuur N Ouidelijke melding 
10076767 N Storing / Uitval apparatuur N .a. v. melding Storing / Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10076819 N Storing / Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing / Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10077147 N Storing / Uitval apparatuur N .a. v. melding Storing / Uitval apparatuur N OuideliJke melding 
10077311 N Storing / Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing / Uitval apparatuur N Ouidelijke melding 
10077811 N Onbekend N.a.v. melding Onbekend N Duidelijke melding 
10077867 N Wijzigen capaciteit N.a.v. melding Wijzigen capaciteit N Niel urgent of ongeschikt voor onderzoek 
10078131 N Storing / Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Ouidelijke melding 
10078237 N Schoonmaken N.a.v. melding Schoonmaken N Ouidelijke melding 
10078251 N Onbekend N.a.v. melding Onbekend N Duidelijke melding 
10078284 N Menselijke fout / Procedurefout N.a.v. melding Menselijke fout / Procedurefout N Wordt onderzocht door ander bureau van DCMR 
10078493 N Storing I Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing I Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10078710 N Storing I Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10078799 N Defecte apparatuur N.a.v. melding Defecte apparatuur N Wordt onderzocht door ander bureau van DCMR 
10078950 N Onbekend 1 N.a.v. melding Onbekend N Duidelijke melding 
10079013 N Storing I Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing / Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10079018 N Computerstoring N.a.v. melding Computerstoring N Duidelijke melding 
10079035 N Onbekend N.a.v. melding Onbekend N DuideliJke melding 
10079311 N Defecte afdichting N.a.v. melding Defecte afdichting N Duidelijke melding 
10079388 N Meteo-omstandigheden N.a.v. melding Meteo-omstandigheden N Ouidelijke melding 
10065150 N Aanspreken veiligheid Machines Rookgasre- Anders Aanspreken veiligheid N Duidetijke melding 
10065615 N Storing/ Uitval apparatuur Machines Rookgasre- N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10065719 N Storing/ Uitval apparatuur Machines Ventilator/E - N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10066799 N Defecte apparatuur Machines Rookgasre- Anders Defecte apparatuur N Duidelijke melding 
10066816 N Defecte apparatuur Machines Motor N.a.v. melding Defecte apparatuur N Duidelijke melding 
10066877 N Storing/ Uitval apparatuur Machines Compressc- N.a.v. melding Storing / Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
10068085 N Andere oorzaak Machines Rookgasre- Anders Andere oorzaak N Duidelijke melding 

2 10069323 N Andere oorzaak Leidingsystemen Leiding Op aangeven van klager Andere oorzaak N Oorzaak bekend 
2 10069622 N Reparatie Machines Compressc- Anders Reparatie N Duidelijke melding 

10072756 N Defecte apparatuur Machines Compressc- Anders Defecte apparatuur N Duidelijke melding 
2 10073390 N Verstopping Machines Rookgasre- N.a.v. melding Verstopping N Duidelijke melding 
2 10073748 N Verstopping Machines Futer N.a.v. melding Verstopping N Oorzaak bekend 

10073861 N Defecte apparatuur Machines Ventilator/£ 1 Na telefonisch onderzoek Storing / Uitval apparatuur N Oorzaak bekend 
10074023 N Andere oorzaak Machines Rookgasre- N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 
10074621 N Menselijke tout / Procedurefout Leidingsystemen Leiding N.a.v. melding Menselijke foul/ Procedurefout N Duidelijke melding 
10076705 N Andere oorzaak Machines Rookgasre- Anders Andere oorzaak N Niel urgent of ongeschikt voor onderzoek 
10077961 N Verstopping Machines Rookgasre- N.a.v. melding Verstopping N Duidelijke melding 
10078339 N Andere oorzaak Machines Rookgasre- Anders Andere oorzaak N Duidelijke melding 
10078849 N Storing/ Uitval apparatuur Machines Compressc- N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Ouidelijke melding 
10067485 J 23 Vloeistofmorsing op land Leidingsystemen Leiding N.a.v. melding Verstopping 
10068316 J 21 Gasontsnapping Leidingsystemen Leiding Op aangeven van collega OCMR Uitval andere Fabriek / Plant 

4 10066891 N Onbekend Anders Onbekend N Ouidelijke melding 
4 10067948 N Storing/ Uitval apparatuur Anders Storing I Uitval apparatuur N Oorzaak bekend 
4 10068419 N B 1 Brand / Explosie 1 Anders Uitvat andere Fabriek / Plant N Oorzaak bekend 
4 10068741 N Defecte afdichting Anders Oefecte afdichting N Uitrukdienst elders bezig 

10069045 N B 1 Brand / Explosie Anders Schoonmaken N Oorzaak bekend 
10070591 N Verstopping Anders Verstopping N Uitrukdienst elders bezig 
10072006 N Uitval andere Fabriek / Plant Anders Uitval and ere F abriek I Plant N Ouidelijke melding 
10072628 N Uitval andere Fabriek / Plant Anders Uitval andere Fabriek / Plant N Ouidelijke melding 
10072629 N Uitval andere Fabriek / Plant Anders Uitval andere F abriek / Plant N Duidelijke melding 
10072646 N Uitval andere Fabriek / Plant Anders Uitval and ere F abriek / Plant N Ouidelijke melding 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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4 10073473 N Product-/ Gradewissel Anders Product- I Gradewissel N Ouidelijke melding 
4 10073727 N Verstopping Anders Ve rs topping N Ouidelijke melding 
4 10073997 N Storing I Uitval apparatuur Anders Storing/ Uitval apparatuur N Uitrukdienst elders bezig 

10074473 N Storing/ Uitval apparatuur Anders Storing/ Uitval apparatuur N Uitrukdienst elders bezig 
10076726 N Wijzigen capaciteit Anders Wijzigen capaciteit N Duidelijke melding 
10077944 N Andere oorzaak Anders Andere oorzaak N Duidelijke melding 
10078348 N Andere oorzaak Procesbeveiliging Fakkel Anders Andere oorzaak N Duidelijke melding 
10065200 J B 1 Brand I Explosie Diverse Schoorstee 63 N.a.v. melding Storing / Uitval apparatuur 
10079102 J G1 Gasontsnapping met mogelijk gevaar Energia en warmte Warmtewis 37 N.a.v. melding Storing I Uitval apparatuur 
10065180 J B 1 Brand / Explosie Na onderzoek uitrukdienst Defecte afdichting 
10065190 J B 1 Brand / Explosie Na onderzoek uitrukdienst Storing I Uitval apparatuur 
10066637 J Z1 Gasontsnapping 1 Anders Uitval andere Fabriek / Plant 
10067090 J 81 Brand / Explosie Anders Onbekend 
10067101 J G1 Gasontsnapping met mogelijk gevaar 3 Na onderzoek uitrukdienst Defecte afdichting 
10068154 J G1 Gasontsnapping met mogelljk gevaar Na onderzoek uitrukdienst Storing / Uitval apparatuur 
10068520 J B 1 Brand / Explosie Energia en warmte Fornuis / 0- N.a.v. melding Uitval andere Fabriek / Plant 
10070226 J B 1 Brand / Explosie Na onderzoek uitrukdienst Defecte afdichling 
10070843 J 23 Vloeistofmorsing op land N.a.v. melding Menselijke foul/ Procedurefout 
10071891 J G1 Gasontsnapping met mogelijk gevaar 16 Anders Product- / Gradewissel 
10076255 J B 1 Brand / Explosie N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur 
10076573 J G 1 Gasontsnapping met mogelijk gevaar N.a.v. melding Defecte apparatuur 
10078219 J G1 Gasontsnapping met mogelijk gevaar N.a.v. melding Meteo-omstandigheden 
10078285 J B 1 Brand / Explosie Na telefonisch onderzoek Menselijke foul/ Procedurefout 
10078453 J B 1 Brand / Explosie N.a.v. melding Reparatie J 
10065423 J Z3 Vloeistofmorsing op land Anders Ontluchten / Ontgassen / Ventileren N Oorzaak bekend 
10066108 J Z4 Overige N.a.v. melding Defecte apparatuur N Duidelijke melding 
10068419 J B 1 Brand I Explosie 1 Anders Uitval andere Fabriek / Plant N Oorzaak bekend 
10068829 J B 1 Brand / Explosie N.a.v. melding Onbekend N Ouidelijke melding 
10069045 J B 1 Brand / Explosie Anders Schoon ma ken N Oorzaak bekend 
10069425 J B 1 Brand / Explosie Anders Defecte apparatuur N U1trukdienst elders bezig 
10069575 J B 1 Brand / Explosie N.a.v. melding Ontluchten I Ontgassen I Ventileren N Niet urgent of ongeschikt voor onderzoek 
10072316 J B 1 Brand / Explosie Machines Transportb- N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Niet urgent of ongeschikt voor onderzoek 
10072498 J 23 Vloeistofmorsing op land Anders Defecte apparatuur N Niel urgent of ongeschikt voor onderzoek 
10073184 J Z3 Vloeistofmorsing op land N.a.v. melding (Leiding) breuk N Duidelijke melding 
10073470 J B 1 Brand I Exptosie Anders Storing I Uitval apparatuur N Uitrukdienst elders bezig 
10073939 J B 1 Brand / Explosie N.a.v. melding Uitval andere Fabriek / Plant N Oorzaak bekend 
10073995 J B 1 Brand / Explosie Anders Andere oorzaak N Uitrukdienst elders bezig 
10074971 J B 1 Brand/ Explosie Energia en warmte Fornuis / 0- Op basis van meteo en aard (Leiding) breuk N Uitrukdienst elders bezig 
10076224 J Z4 Overige N.a.v. melding Ontluchten I Ontgassen I Ventileren N Duidetijke melding 
10076231 J Z4 Overige Anders Andere oorzaak N Uitrukdienst elders bezig 
10074056 J Z3 Vloeistofmorsing op land Procesvaten en tanks Opslagtanl • Na onderzoek uitrukdienst Andere oorzaak J 
10079037 J G1 Gasontsnapping met mogelijk gevaar Procesvaten en tanks Kolom N.a.v. melding Onbekend J 
10067101 N G1 Gasontsnapping met mogelijk gevaar 3 Na onderzoek uitrukdienst Defecte afdichting 
10067436 N (Leiding) breuk Leidingsystemen Leiding Na onderzoek uitrukdienst (Leiding) breuk 
10070999 N Verstopping Machines Rookgasre- Na onderzoek uitrukdienst Verstopping 
10074306 N Onderhoud N.a.v. melding Onderhoud 
10076391 N Storing/ Uitval apparatuur Na onderzoek uitrukdienst Storing I Uitval apparatuur 
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Dendrogram using Complete Linkage 

C A S E 
Label 

10072026 

10079402 

10065702 

10071082 

10071083 

10067442 

10069891 

10076809 

10078144 

10074424 

10077552 

10066262 

10066275 

10073267 

10069922 

10066994 

10069023 

10071954 

10073121 

10069886 

10076228 

10067290 

10078211 

10069012 

10077490 

10078062 

10065259 

10073485 

10074277 

10072582 

10078470 

10078506 

10067937 

10069025 

10073479 

10069019 

10074458 

10077025 

Rescaled Distance Cluster Combine 

0 5 10 15 20 25 
Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 

82 

181 

11 

66 

67 

27 

49 

136 

161 

122 

153 

16 

18 

104 

50 

20 

40 

79 

101 

48 

132 

25 

162 

38 

150 

157 

5 

110 

120 

94 

165 

166 

31 

41 

109 

39 

123 

~ 140 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 10066063 14 

10071840 77 

I 10071229 70 

10078375 163 

10069034 42 

I 10065120 3 

10069041 43 

10065862 13 

I 10072599 95 

10077685 154 

I 
10079088 177 

10067733 29 

10072106 89 

I 
10072980 98 

10070250 56 

10078936 174 

I 10079130 178 

10067379 26 

10077392 147 

I 10078125 160 

10075347 130 

10077080 141 

I 10074022 116 

10074060 117 

1007184 7 78 

I 10072364 92 

10071277 72 

10071617 76 

I 10078673 169 

10078702 170 

I 
10067048 21 

10077410 148 

10077550 152 

I 
10076915 138 

10076978 139 

10074704 124 

I 
10075614 131 

10073066 99 

10073703 112 

I 10070820 62 

10071113 68 

10067214 23 

I 10068921 35 

10078847 172 

~ 10079230 180 

I 10065101 2 

I 
I 



I 
I 

10077510 151 I 
10078540 167 

10077088 142 I 10077216 144 

10075295 128 

10076293 134 I 
10074330 121 

10075040 126 

I 10073972 115 

10074080 119 

10073315 106 

I 10073365 107 

10072827 97 

10073095 100 I 10072402 93 

10072736 96 

10072066 86 I 10072278 90 

10072035 84 

10072059 85 I 10072021 81 

10072029 83 

10071544 74 I 10072004 80 

10071024 65 

10071540 73 I 10070582 61 

10070911 63 

10070184 54 I 
10070365 60 

10068938 36 

I 10068985 37 

10067704 28 

10068730 34 

I 10065584 10 

10067235 24 

10065539 9 I 10078118 159 

10078967 175 

10065021 1 I 10075321 129 

10077415 14 9 

10074798 125 I 10075043 127 

10073372 108 

10073905 114 I 
I 
I 



I 
I 
I 10071275 71 

10072315 91 

I 
10070133 53 

10071164 69 

10069933 51 

I 10070003 52 

10065269 6 

10066627 19 

I 10078997 176 

10077276 145 

10071612 75 

I 10069366 45 

10067856 30 

10071004 64 

I 10073553 111 

10076826 137 

10074062 118 

I 10078893 173 

10066266 17 

I 
10069271 44 

10069448 46 

10073710 113 

I 
10078065 158 

10065192 4 

10073134 102 

I 10066170 15 

10077298 14 6 

10076271 133 

I 10070241 55 

10077764 156 

10072096 87 

I 10065761 12 

100694 71 47 

10065294 7 

I 10076343 135 

10078651 168 

10070264 58 

I 10078433 164 

10072096 88 

I 
10077145 143 

10077757 155 

10079227 179 

I 
10068035 32 

10068650 33 

10070315 59 

I 
10067203 22 

I 
I 



10073285 

10073134 

10070258 

10078818 

10065313 

105 

103 

57 

171 

8 

~ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ANOVA 

CIN 
ONDJN 
OZ1 

GRNA 

GRD 

GRL 

GRL 
STNA 

STKET 
STSKET 

STCON 

STSLNG 
OZ3 
STPMP 

STMOT 
MMET 

081 

STLEI 
OLV 

MCOL 
OVL 
OLMO 

STAFS 
ODAP 

MUIT 
MMEL 

STSCH 
MTEL 

MOV 
OZ4 

MGLST 
OMPF 

ODAF 
MAND 

OONB 
OAO 
STVAT 

OLL 

OMET 
ooov 
OSUA 
MKLA 

OPRW 
OAV 

Cluster 
Mean 

Square 

1,200 
1,216 
0,000 
0,074 

0,079 

0,040 
0,013 
0,010 

0,002 

0,001 

0,008 
0,002 

0,001 
0,000 
0,000 
0,001 

0,000 

0,000 
0,000 

0,001 

0,000 
0,000 
0,000 

0,000 

0,000 
0,001 
0,000 
0,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 

0,001 
0,000 
0,000 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

Error 
Mean 

df Square df F Sia. 

9 0,000 171 . 

9 0,000 171 . 

9 0,000 171 . 

9 0,000 171 . 

9 0,000 171 . 

9 0,000 171 . 

9 0,000 171 . 

9 0,000 171 . 

9 0,000 171 . 

9 0,000 171 . 

9 0,000 171 111,460 0,000 

9 0,000 171 24,354 0,000 

9 0,000 171 23,236 0,000 

9 0,000 171 18,790 0,000 

9 0,000 171 18,790 0,000 

9 0,000 171 18,790 0,000 

9 0,000 171 18,370 0,000 

9 0,000 171 7,306 0,000 

9 0,000 171 4,815 0,000 

9 0,000 171 4,195 0,000 

9 0,000 171 3,674 0,000 

9 0,000 171 3,055 0,002 

9 0,000 171 3,044 0,002 

9 0,000 171 2,572 0,008 

9 0,000 171 1,975 0,045 

9 0,001 171 1,720 0,088 

9 0,000 171 1,669 0,100 

9 0,000 171 1,613 0, 115 

9 0,000 171 1,613 0, 115 

9 0,000 171 1,613 0, 115 

9 0,000 171 1,613 0, 115 

9 0,000 171 1,554 0,133 

9 0,000 171 1,533 0,140 

9 0,001 171 1,426 0,180 

9 0,000 171 1,089 0,373 

9 0,000 171 0,869 0,554 

9 0,000 171 0,795 0,622 

9 0,000 171 0,795 0,622 

9 0,000 171 0,309 0,971 

9 0,000 171 0,054 1,000 

9 0,000 171 0,054 1,000 

9 0,000 171 0,054 1,000 

9 0,000 171 0,054 1,000 

9 0,000 171 0,054 1,000 



Cluster 1 2 

1 0,289 
2 0,289 

3 0,840 0,822 
4 0,351 0,304 
5 0,318 0,265 
6 1,132 1,095 
7 0,832 0,780 
8 1,141 1,127 
9 0,822 0,769 
10 0,306 0,250 

Number of Cases in each Cluster 

Cluster 1 7,000 

Valid 

Missing 

2 120,000 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 

1,000 

2,000 

2,000 

12,000 

6,000 

1,000 

8,000 

22,000 

181,000 

0,000 

Distances between Final Cluster Centers 
3 4 5 6 

0,840 0,351 0,318 1,132 

0,822 0,304 0,265 1,095 
0,846 0,794 0,811 

0,846 0,331 1,136 

0,794 0,331 1,126 

0,811 1,136 1,126 

0,262 0,837 0,824 0,769 

0,786 1,142 1,106 0,273 

1,126 0,827 0,813 0,780 

0,789 0,318 0,126 1,123 

I 
I 
I 

7 8 9 10 

0,832 1,141 0,822 0,306 

0,780 1,127 0,769 0,250 

0,262 0,786 1,126 0,789 I 
0,837 1,142 0,827 0,318 

0,824 1,106 0,813 0,126 

0,769 0,273 0,780 1,123 

0,815 1,095 0,819 

0,815 0,824 1,098 
I 

1,095 0,824 0,808 

0,819 1,098 0,808 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



- - - - - - - -
luster vv-nr CIN Oorzaak voorval 

10066266 N (Leiding) breuk 
10069271 N (Leiding) breuk 
10069448 N Defecte apparatuur 
10073553 N (Leiding) breuk 
10074062 N (Leiding) breuk 
10076826 N (Leiding) breuk 
10078893 N (Leiding) breuk 
10065021 N Defecte afdichting 
10065101 N (Leiding) breuk 
10065120 N Onbekend 
10065259 N Menselijke faut I Procedurefout 
10065269 N Defecte afdichting 
10065539 N (Leiding) breuk 
10065584 N {Leiding) breuk 
10065862 N Defecte apparatuur 
10066063 N (Leiding) breuk 
10066627 N Defecte afdichting 
10067048 N Andere oorzaak 
10067214 N Andere oorzaak 
10067235 N (Leiding) breuk 
10067379 N Onbekend 
10067704 N (Leiding) breuk 
10067733 N Menselijke fout / Procedurefout 
10067856 N Aanspreken veiligheid 
10067937 N Andere oorzaak 
10068730 N (Leiding} breuk 
10068921 N Andere oorzaak 
10068938 N (Leiding) breuk 
10068985 N (Leiding) breuk 
10069019 N Andere oorzaak 
10069025 N Andere oorzaak 
10069034 N Defecte afdichting 
10069041 N Defecte apparatuur 
10069366 N Product• / Gradewissel 
10069933 N Defecte afdichting 
10070003 N Defecte afdichting 
10070133 N Defects afdichting 
10070184 N (Leiding) breuk 
10070250 N Menselijke fout / Procedurefout 
10070365 N (Leiding) breuk 
10070582 N (Leiding) breuk 
10070820 N Andere oorzaak 
10070911 N (Leiding) breuk 
10071004 N Onbekend 
10071024 N (Leiding) breuk 
10071113 N Andereoorzaak 
10071164 N Defecte afdichting 
10071229 N Defecte afdichting 
10071275 N Defecte afdichting 
10071277 N Onbekend 
10071540 N (Leiding) breuk 
10071544 N (Leiding) breuk 
10071612 N Storing I Uitval apparatuur 
10071617 N Onbekend 
10071840 N (Leiding) breuk 
10071847 N Onbekend 
10072004 N (Leiding) breuk 
10072021 N (Leiding) bfeuk 
10072029 N (Leiding) bfeuk 
10072035 N (Leiding) breuk 
10072059 N (Leiding) breuk 
10072066 N (Leiding) breuk 
10072106 N Menselijke fout / Procedurefout 
10072278 N (Leiding) breuk 
10072315 N Defecte afdichling 

- - - - -
Apparaatgroep 
Leidingsystemen 
Leidingsystemen 
Leidingsystemen 
Leidingsystemen 
Leidingsyslemen 
Leidingsystemen 
Leidingsystemen 

Apparaatsoort 
Slang 
Slang 
Afsluiter/klep 
Leiding 
Slang 
Leiding 
Slang 

# Klachten Motivatie 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
Anders 
Anders 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
Anders 
N.a.v. melding 
N a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
Anders 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
Anders 
Anders 
Anders 
Anders 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
Op aangeven van klager 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
Anders 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a v. melding 
N.a.v. melding 
Anders 
N.a v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 
N.a.v. melding 

- -
Oorzaak melding 
Storing/ Uitval apparatuur 
Storing/ Uitval apparatuur 
Oefecle apparatuur 
Onbekend 
Andere oorzaak 
Storing/ Uitval apparatuur 
Storing I Uitval apparatuur 
Andere oorzaak 

- - -
Onderz Reden Niel Onderzocht 
N Duidelijke melding 
N Duidelijke melding 
N Duidelijke melding 
N Duidelijke melding 
N Duidelijke melding 
N Duidelijke melding 
N Duidelijke melding 
N Oorzaak bekend 
N Duidelijke melding Storing I Uitval apparaluur 

Storing / Uitval apparatuur 
Storing I Uitval apparatuur 
Onbekend 

N Word! onderzocht door ander bureau van DCMR 

Onbekend 
Verstopping 
(Leiding) breuk 
Defects apparatuur 
Reparatie 
Andere oorzaak 
Defecte apparatuur 
Andere oorzaak 
Storing/ Uilval apparatuur 
Storing/ Uitval apparatuur 
Storing / Uitval apparatuur 
Aanspreken veiligheid 
Andere oorzaak 
Storing / Uitval apparatuur 
Uitval andere Fabriek / Plant 
Defecte apparatuur 
Verstopping 
Defecte apparatuur 
Andere oorzaak 
Andere oorzaak 

N Duidelijke melding 
N Duidelijke melding 
N OuideliJke melding 
N Duidehjke melding 
N Ouidetijke melding 
N Duidelijke melding 
N Oorzaak bekend 
N Duidelijke melding 
N Duidelijke melding 
N Oorzaak bekend 
N Te laat gemeld 
N Duidelijke melding 
N Duidelijke melding 
N Duidelijke melding 
N Duidelijke melding 
N Ouidelijke melding 
N Niet urgent of ongeschikt voor onderzoek 
N Duidelijke melding 
N Ouidelijke melding 
N Duidelijke melding 
N Ouidelijke melding 
N Oorzaak bekend 

Andere oorzaak N Wordt onderzocht door ander bureau van DCMR 
Duidelijke melding Oefecte apparatuur N 

(Leiding) breuk N 
Onbekend N 
Andere oorzaak N 
Onbekend N 
Storing / Uitval apparatuur N 
Uitval andere Fabriek / Plant N 
Andere oorzaak N 
Menselijke foul I Procedurefout N 
Aanspreken veiligheid N 
Stroomstoring / Spanningsdip N 
Stroomstoring / Spanningsdip N 
Onbekend N 
Andere oorzaak 
Defecte apparatuur 
Andere oorzaak 
Andere oorzaak 
Defecte apparatuur 
Defecte apparatuur 
Andere oorzaak 
Andere oorzaak 
Andere oorzaak 
Andere oorzaak 
Meteo-omstandigheden 
Defecte afdichting 
Oefecte afdichling 
Onbekend 
Storing/ Uilval apparatuur 
Storing/ Uitval apparatuur 
Andere oorzaak 
Onbekend 
Storing I Uitval apparatuur 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

Duidelijke melding 
Duidelijke melding 
Duidelijke melding 
Duidelijke melding 
Ouidelijke melding 
Duidelijke melding 
Duidelijke melding 
Duidelijke melding 
Oorzaak bekend 
Uitrukdienst elders bezig 
Duidelijke melding 
Duidelijke melding 
Ouideiijke melding 
Uitrukdienst elders bezig 
Niel urgent of ongeschikt voor onderzoek 
Niel urgent of ongeschikt voor onderzoek 
Duidelijke melding 
Ouidelijke melding 
Duidelijke melding 
Ouidelijke melding 
Niet urgent of ongeschikt voor onderzoek 
Ouidelijke melding 
Duidelijke melding 
Ouidetijke melding 
Duidelijke melding 
Duidelijke melding 
Uilrukdienst elders bezig 
Ouidetijke melding 
Duidelijke melding 
Ouide1ijke melding 
Duidelijke melding 

- - -



10072364 N Onbekend N.a.v. melding 
2 10072402 N (Leiding) breuk 

Andere oorzaak N Duidelijke melding 

2 10072582 N Menselijke fout / Procedurefout 
N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 

10072599 N Oefecte apparatuur 
Anders Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 

10072736 N (Leiding) breuk 
N.a.v. melding Defecte apparatuur N Duidelijke melding 

10072827 N (Leiding} breuk 
N.a.v. melding Aanspreken veiligheid N Duidelijke melding 

10072980 N Menselijke fout I Procedurefout 
N.a.v. melding Defecte afdichting N Ouidelijke melding 

10073066 N Andere oorzaak 
N.a.v. melding Defecte afdichting N Duidelijke melding 

10073095 N (Leiding) breuk 
N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 

10073315 N (Leiding) breuk 
N.a.v. melding Defecte afdichting N Duidelijke melding 

10073365 N (Leiding) breuk 
N.a.v. melding Onderhoud N Duidelijke melding 

10073372 N Defecte afdichting 
N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 

10073479 N Andere oorzaak 
N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 

10073485 N Menselijke foul/ Procedurefout 
Anders Product-/ Gradewissel N Duidelijke melding 

10073703 N Andere oorzaak 
Anders Meteo-omstandigheden N Duidelijke melding 

10073905 N Defecte afdichling 
N.a.v. melding Menselijke foul/ Procedurefout N Duidelijke melding 

10073972 N (Leiding) breuk 
N.a.v. melding Defecte apparatuur N Duidelijke melding 

10074022 N Onbekend 
N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 
N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Wordt onderzocht door ander bureau van DCMR 

10074060 N Onbekend 
10074080 N (Leiding) breuk 

N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 

10074277 N Menselijke foul/ Procedurefout 
N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 

10074330 N (Leiding) breuk 
Anders Product-/ Gradewissel N Duidelijke melding 

10074458 N (Leiding) breuk 
N.a.v. melding Storing / Uitvat apparatuur N Duidelijke melding 

10074704 N Andere oorzaak 
Anders Wijzigen capaciteit N Duidelijke melding 

10074798 N Defecte afdichting 
N.a.v. melding Defecte apparatuur N Duidelijke melding 

10075040 N (Leiding) breuk 
N.a.v. melding Reparalie N Duidelijke melding 

10075043 N Defecte afdichting 
N.a.v. melding Defecte apparatuur N Duidelijke melding 

10075295 N (Leiding) breuk 
N.a.v. melding Defects apparaluur N Duidelijke melding 

2 10075321 N Defecte afdichting 
N.a.v. melding Defects afdichting N Duidelijke melding 

2 10075347 N Onbekend 
N.a.v. melding Defecte afdichting N Duidelijke melding 

10075614 N Andere oorzaak 
N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 

10076293 N (Leiding) breuk 
N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 

10076915 N Andere oorzaak 
N.a.v. melding Defecte afdichting N Duidelijke melding 
N.a.v. melding Defecte apparatuur N Oorzaak bekend 

10076978 N Andere oorzaak 
10077025 N (Leiding) breuk 

N.a.v. melding Storing/ Uilval apparatuur N Ouidelijke melding 

10077080 N Onbekend 
Anders Menselijke foul/ Procedurefout N Uitrukdiensl elders bezig 

10077088 N (Leiding) breuk 
N.a.v. melding Uitval and ere F abriek / Plant N Uitrukd1enst elders bezig 

10077216 N (Leiding) breuk 
N.a.v. melding Uitval andere Fabriek / Plant N Duidelijke melding 

10077276 N Ontluchten I Onlgassen I Ventileren 
N.a.v. melding Defecte apparatuur N Duidelijke melding 

10077392 N Onbekend 
N.a.v. melding Stroomstoring / Spanningsdip N Wordt onderzocht door ander bureau van DCMR 

10077410 N Andere oorzaak 
N.a.v. melding Verstopping N Uitrukdienst elders bezig 

10077415 N Defecte afdichting 
N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 
N.a.v. melding Andere oorzaak N Oorzaak bekend 

10077490 N Mensetijke foul/ Procedurefout 
10077510 N (Leiding) breuk 

Anders Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 

10077550 N Andere oorzaak 
N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 

10077685 N Menselijke foul/ Procedurefout 
N.a.v. melding Reparatie N Niel urgent of ongeschikl voor onderzoek 

10078062 N Menselijke foul/ Procedurefout 
N.a.v. melding Defecte afdichting N Oorzaak bekend 

10078118 N Defects afdichting 
Anders Defecte afdichling N Duidelijke melding 

10078125 N Onbekend 
N.a.v. melding Verstopping N Duidelijke melding 

10078375 N Defecte afdichting 
N.a.v. melding Defecte afdichting N Duidetijke melding 

10078470 N Andere oorzaak 
Anders (Leiding) breuk N Duidelijke melding 

10078506 N Andere aorzaak 
Anders Reparatie N Duidelijke melding 

10078540 N (Leiding) breuk 
Anders Storing/ Uitval apparatuur N Te laat gemeld 

10078673 N Andere oorzaak 
N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Te laat gemeld 

10078702 N Andere oorzaak 
N.a.v. melding Defecte apparatuur N Duidelijke melding 

10078847 N (Leiding) breuk 
N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 

10078936 N Onbekend 
N.a.v. melding Defecte afdichting N Duidelijke melding 

10078967 N Defecte afdichting 
N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 

10078997 N Meteo-omstandigheden 
N.a.v. melding Product-/ Gradewissel N Niel urgent of ongeschikl voor onderzoek 

2 10079088 N Menselijke tout I Procedurefout 
N.a.v. melding Product-/ Gradewissel N Duidelijke melding 
N.a.v. melding Onbekend N Oorzaak bekend 

2 10079130 N Onbekend 
10079230 N (Leiding) breuk 

N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 
N.a.v. melding Andere aorzaak N Oorzaak bekend 

10078433 J Z3 Vloeistofmorsing op land Diverse 
4 10073710 N (Leiding) breuk 

Spoorketelwagon N.a.v. melding Onbekend N Duidelijke melding 
Machines Motor N.a.v. melding Mensetijke foul / Procedurefoul 

4 10078065 N Defects apparatuur Machines 
N Oorzaak bekend 

10069012 N Menselijke foul / Procedurefout 
Pomp Anders Defects afdichting N Duidelijke melding 

Diverse Ketelwagen 
10069886 N Andere oorzaak 

Op basis van meteo en aard Defecte apparatuur N Niel eerstelijns onderzoek 
Diverse Ketelwagen N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Duidelijke melding 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10067203 J Onbekend N.a.v. meldmg Stonng / Uitval apparatuur 
10068035 J Z3 Vloeistofmorslng op land N.a.v. meldmg Defecte apparatuur 
10068650 J Z3 Vloe1slofmorsmg op land N.a.v. meldmg Storing I Uitval apparatuur 
10070258 J Z3 Vloeistofmorsing op land Overlast niet meer geconstateer, Storing I Uitval apparatuur 
10070315 J Z3 Vloeislofmorsmg op land N.a.v. meldmg Andere oorzaak 
10072096 J Lekkage /Marsing/ Overloper Na onderzoek uilrukdienst Andere oorzaak 
10073134 J Menselljke foul/ Procedurefout Op aangeven van col1ega DCMF Defecte afdichting 
10073285 J 24 Overige N.a.v. meldmg Product-/ Gradewissel 
10077145 J Lekkage /Marsing/ Overloper Op aangeven van andere overh1 Defecte afdichting J 
10077757 J Z3 Vloe1stofmorsing op land N a.v. meldmg Onbekend J 
10078818 J 23 Vloeistofmorsing op land Na telefornsch onderzoek UItval andere Fabriek / Plant J 
10079227 J Z3 Vloe1stofmorsing op land N.a.v. melding Andere oorzaak J 
10065294 J B 1 Brand / Explosie N.a.v. melding Defecte afdichting N Wordt onderzocht door andere d1enst 
10065761 J 81 Brand/ Explosie N.a.v. melding Onbekend N Ouidelijke melding 
10069471 J B 1 Brand / Explosie N.a.v. melding Defecte apparatuur N Niel urgent of ongeschikt voor onderzoek 
10070264 J Z3 Vloeistofmorsmg op land Anders Storing/ UItval apparatuur N U1trukdienst elders bezig 
10076343 J ZJ Vloeistofmorsing op land N.a.v. melding Reparat1e N Duidelijke melding 
10078651 J G2 Vloe1stofmorsing met mogelijk gevaar N.a.v. melding Defecte apparatuur N Niel eersteliJns onderzoek 
10065313 J Z1 Gasontsnapping Diverse Container Anders Defecte afd1cht1ng J 
10065192 N Defecte afd1chting Op aangeven van collega DCMF Storing/ U1tva! apparatuur J 
10066170 N Oefecte afdichting N.a.v. melding Storing/ Uitva! apparatuur 
10070241 N Onbekend N.a.v. melding Stonng / Uitval apparatuur 
10072096 N Lekkage / Marsing / Overloper Na onderzaek uitrukdienst Andere oorzaak 
10073134 N Menselijke fout / Pracedurefout Op aangeven van collega DCMF Defects afdichting 
10076271 N Andere oorzaak N.a.v. melding Oefecte afdichling 
10077298 N Defecte afdichllng N.a.v. melding Stroomstormg I Spanningsd1p 

9 10077764 N Defecte afdichting Anders Andere oorzaak 
10 10065702 N Onbekend Diverse Container N .a. v. melding MenseliJke foul/ Procedurefout N Duidehjke melding 
10 10066262 N Menselijke tout/ Procedurefout Diverse Container N.a.v. melding Storing/ Uitval apparaluur N Wordl onderzochl door ander bureau van DCMR 
10 10066275 N Menselijke tout/ Procedurefout Diverse Container N.a.v. melding Onbekend N Wordt onderzocht door ander bureau van DCMR 
10 10066994 N Andere oorzaak Diverse Container Anders Defecle apparatuur N Duidel1jke melding 
10 10067290 N Menselijke foul/ Procedurefout Diverse Schip Anders Andere oorzaak N DuideliJke melding 
10 10067442 N Onbekend Diverse Container N.a.v. melding (Leiding) breuk N Wordl onderzacht door ander bureau van DCMR 
10 10069023 N Andere oorzaak Diverse Container Anders Andere oorzaak N Duidelijke melding 
10 10069891 N Defecte afd1chting Diverse Container N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N DuIdel1Jke melding 
10 10069922 N Laden / Lassen Diverse Container N.a.v. melding (Leiding) breuk N Wordt onderzocht door ander bureau van DCMR 
10 10071082 N Onbekend Dtverse Container N.a.v. melding Aanspreken veIhgheid N Wordt onderzocht door ander bureau van DCMR 

10071083 N Onbekend Diverse Container N.a.v. melding Aanspreken ve1hgheid N Oorzaak bekend 
10071954 N Onbekend Diverse Container Anders Storing/ Uitval apparatuur N Dwdelijke melding 

1 10072026 N Onbekend Diverse Container N.a.v. melding Defecte afdichting N N1et urgent of ongeschikt voor onderzoek 
10 10073121 N Mensel1jke fout / Pracedurefout Diverse Container Anders Storing/ Uitval apparatuur N Dwdelijke melding 
10 10073267 N Menseltjke fout / Procedurefout Diverse Container N.a.v. melding Aanspreken veil1gheid N DuideliJke melding 

10074424 N Menselijke tout/ Procedurefout Diverse Container N.a.v. melding Andere oorzaak N Wordt onderzacht door ander bureau van DCMR 
10 10076228 N Defecte afd1cht1ng Diverse VaUdrum N.a.v. melding Andere oorzaak N Wordt onderzacht door ander bureau van OCMR 
10 10076809 N Defecte afdtchting Diverse Container N.a.v. melding Onbekend N Wordt onderzacht door ander bureau van DCMR 
10 10077552 N Menselijke foul/ Procedurefout Diverse Container N.a.v. meldmg Reparalie N Oorzaak bekend 
10 10078144 N Andere oorzaak Diverse Container N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 

10078211 N Meteo-omstandigheden Diverse Schip Anders Stonng b1j een ander bedrijf N Duidelijke melding 
10 10079402 N Onbekend Diverse Container N.a.v. melding Meteo-omstand1gheden N Du1dehjke melding 



Appendix XVIII Clustering HRB 2005 
* * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * 

Dendrogram using Complete Linkage 

Rescaled Distance Cluster Combine 

0 5 10 15 20 25 C A S E 
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 

10078643 106 

10078655 107 

10068137 18 

10077865 100 

10078379 104 

10072062 45 

10076774 95 

10074738 70 

10072665 52 

10078922 110 

10072770 56 

10072805 57 

10072726 54 

10070140 30 

10078244 102 

10075155 75 

10076733 92 

10072067 46 

10073604 66 

10068523 21 

10068587 22 

10072734 55 

10078249 103 

10073225 61 

10074234 67 

10074775 71 

10076247 86 

10074264 68 

10069968 28 

10075234 77 

10076769 93 

10076770 94 

10066711 11 

10074406 69 

10075755 84 

10070188 33 

10076428 89 

~ 10076486 90 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

10069434 26 

10075349 78 

10075455 80 

10072712 53 

10072323 48 

10072534 49 

10075836 85 

10076262 87 

10066015 7 

10074899 72 

10074901 73 

10072880 58 

10073262 62 

100711 75 39 

10071822 43 

10067774 16 

10068839 24 

10067625 14 

10076284 88 

10072893 59 

10072650 51 

10072622 50 

10065102 1 

10071985 44 

10078543 105 

10068289 20 

10070229 34 

10071070 37 

10071184 40 

10068121 17 

10078141 101 

10075206 76 

10071117 38 

10076513 91 

10066836 12 

10077707 99 

10078811 108 

10078820 109 

10071694 42 

10077021 96 

10066304 9 

10068283 

10065636 

10065506 

10073386 

10075059 

19 

6 

5 

63 

74 



I 
I 

10067764 15 I 
10067132 13 

10070994 36 I 10073573 65 

10066604 10 

10075689 82 I 10075690 83 

10066244 8 

10072164 47 I 10068629 23 

10070152 31 

I 10065452 4 

10065155 2 

10069067 25 

I 10070666 35 

10077605 98 

10069647 27 I 10075392 79 

10069968 29 

10075455 81 I 10072893 60 

10077430 97 

10065179 3 I 10070152 32 

10073386 64 

10071456 41 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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GIN 
GRD 
GREW 

GRPVT 

STGEB 
STING 
KLACH 
STOPS 
STWRM 

STNA 
GRNA 
MUIT 
MGLST 
STPRO 

STKET 
STKOL 

OPRW 

ORO 
OAO 
ODAF 
ODAP 

OG1 

MAND 
MMEL 
OMET 

OSUA 

OOND 
STFIL 

GRL 

OONB 
MKLA 
OAV 
STCMP 

STLEI 

MMET 
MTEL 

OB1 
OEXT 
OIZNG 
ONBV 
OMPF 
MCOL 
OZ4 

OLV 
STREF 

STFLS 

Cluster 
Mean 

Square df 

0,905 
0,005 

0,019 
0,023 

0,001 
0,001 
0, 121 
0,001 

0,001 

0,002 

0,015 
0,002 

0,003 
0,000 
0,000 
0,000 

0,000 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

0,000 

0,001 
0,000 
0,000 

0,000 
0,000 
0,000 

0,001 
0,000 
0,000 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 
0,000 

0,000 
0,000 
0,000 

0,000 
0,000 
0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

Error 
Mean 

Square df F Sia. 

7 0,000 102. 

7 0,000 102. 

7 0,000 102. 

7 0,000 102. 

7 0,000 102. 

7 0,000 102. 

7 0,000 102 604,617 0,000 

7 0,000 102 27,951 0,000 

7 0,000 102 14,042 0,000 

7 0,000 102 9,948 0,000 

7 0,001 102 9,948 0,000 

7 0,000 102 5,835 0,000 

7 0,000 102 5,625 0,000 

7 0,000 102 4,681 0,000 

7 0,000 102 4,681 0,000 

7 0,000 102 4,681 0,000 

7 0,000 102 3,417 0,003 

7 0,000 102 1,858 0,084 

7 0,000 102 1,854 0,085 

7 0,000 102 1,472 0,186 

7 0,000 102 1,465 0,188 

7 0,000 102 1,431 0,201 

7 0,001 102 1,160 0,333 

7 0,000 102 1,038 0,410 

7 0,000 102 0,583 0,768 

7 0,000 102 0,511 0,824 

7 0,000 102 0,380 0,912 

7 0,000 102 0,336 0,936 

7 0,003 102 0,322 0,942 

7 0,000 102 0,322 0,942 

7 0,001 102 0,286 0,958 

7 0,000 102 0,202 0,984 

7 0,000 102 0,172 0,990 

7 0,000 102 0,128 0,996 

7 0,000 102 0,128 0,996 

7 0,000 102 0,128 0,996 

7 0,000 102 0,084 0,999 

7 0,000 102 0,084 0,999 

7 0,000 102 0,041 1,000 

7 0,000 102 0,041 1,000 

7 0,000 102 0,041 1,000 

7 0,000 102 0,041 1,000 

7 0,000 102 0,041 1,000 

7 0,000 102 0,041 1,000 

7 0,000 102 0,041 1,000 

7 0,000 102 0,041 1,000 



Distances between Final Cluster Centers 
Cluster 1 2 3 4 5 

1 0,219 0,802 0,925 0,268 
2 0,219 0,833 0,896 0,225 
3 0,802 0,833 1,225 0,847 
4 0,925 0,896 1,225 0,927 
5 0,268 0,225 0,847 0,927 
6 0,298 0,260 0,859 0,936 0,299 
7 0,270 0,145 0,847 0,773 0,275 
8 0,830 0,800 0,235 1,202 0,831 

Number of Cases in each Cluster 

Cluster 4,000 
2 84,000 
3 1,000 
4 1,000 
5 4,000 
6 1,000 
7 5,000 
8 10,000 

Valid 110,000 
Missing 0,000 

6 7 

0,298 0,270 
0,260 0,145 
0,859 0,847 
0,936 0,773 
0,299 0,275 

0,305 
0,305 
0,842 0,813 

8 

0,830 
0,800 
0,235 
1,202 
0,831 
0,842 
0,813 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
sance vv-nr CIN Oorzaak voorval Apparaatgroep Apparaatsoort # Kl Motival!e Oorzaak melding Onde, Reden Niel Onderzocht 

0,08 10067132 N Storing I Uitval apparatuur Procesvaten en tanks Procesvat N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Oorzaak bekend 
0,07 10067764 N Andere oorzaak Procesvaten en tanks Opslagtank Anders Stonng / U1lval apparatuur N Oorzaak bekend 

10073386 N W1jzigen capac1teit Procesvaten en tanks Opslagtank N.a.v. melding Storing/ U1tval apparatuur N DuideliJke melding 
10075059 N Onderhaud Procesvaten en tanks Incinerator N.a.v. melding Storing/ U1tval apparatuur N Duidel1Jke melding 
10065102 N (Leiding) breuk N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N DuideliJke melding 
10065155 N Aanspreken veiligheid Machines Rookgasreiniger/E-f1lter Anders Aanspreken ve11igheid N Du1delijke melding 
10065452 N Onderhoud Le1dingsystemen FlenS/koppeling N.a.v. melding Stonng / U1tval apparatuur N Dutdel1jke melding 
10066015 N Onderhoud N.a.v. meldtng Storing/ Uitval apparatuur N Du1delijke melding 
10066244 N Storing I U1tval apparatuur Machines Compressor N .a. V. melding Storing/ U1tval apparatuur N Duidelijke melding 
10066604 N Reparatie Leid1ngsystemen Leiding N.a.v. melding Defecte afd1chllng N 001zaak bekend 
10066711 N Storing/ Uitval apparatuur N a.v. melding Stonng / Uitval apparatuur N Ou1delijke melding 
10066836 N Andere oorzaak 1 Overlast niet meer geconstateerd (oveng) Defecte apparatuur J 
10067625 N Onderhoud N.a.v. melding Defecte apparatuur N Duidelijke melding 
10067774 N Onderhoud N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Duidel1jke melding 
10068121 N Onderhoud 1 Na telefomsch onderzoek Stonng / U1tval apparatuur J 
10068137 N Onbekend 1 Op aangeven van klager Storing/ U1tval apparatuur N Niel urgent of ongesch1kt voor onderzoek 
10068289 N Onbekend 1 Op basis van meteo en aard Storing/ U1tval apparatuur N Uitrukd1enst elders bez1g 
10068523 N Onderhoud Anders Uitval andere Fabriek / Plant N Uitrukdienst elders bezig 
10068587 N Andere oorzaak Anders U1tval andere Fabriek / Plant N Du1delijke melding 
10068629 N Onderhoud Machines Filter N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur N Du1delijke melding 
10068839 N Onderhoud N.a.v. melding Onbekend N Du1delijke melding 
10069434 N Andere oorzaak N.a.v. melding Defecte apparatuur N Uitrukd1enst elders bezig 
10069968 N Aanspreken veitigheid 1 N.a.v. melding Aanspreken veiligheid N Duidel1jke melding 
10070140 N Onbekend 1 Anders Andere oorzaak N Niel urgent of ongesch1kt voor onderzoek 
10070152 N Onderhoud Machines Filter N.a.v. melding Andere oorzaak N Outdetijke melding 
10070188 N Stonng / Uitval apparatuur N.a.v. melding Storing I U1tval apparatuur N Duidelijke melding 
10070229 N B 1 Brand I Explosie Na onderzoek uitrukdienst Defecte afd1chting J 
10070994 N Onderhoud Leldingsystemen Le1d1ng Anders Verstoppmg N Duidel1jke melding 
10071070 N Onderhoud Na onderzoek uitrukdienst Menselijke fout I Procedurefout J 
10071175 N Onderhoud N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 
10071184 N Andere oorzaak Op aangeven van cotlega DCMR Andere oorzaak N 001zaak bekend 
10071822 N Onderhoud N.a.v. melding Stonng / Uitval apparatuur N Du1delijke melding 
10071985 N Onbekend 1 Op basis van meteo en aard Meteo-omstandigheden N Niel urgent of ongeschikt voor onderzoek 
10072062 N Onbekend 1 Op aangeven van klager Storing/ U1tval apparatuur N Uitrukd1enst elders bezig 
10072067 N Onderhoud Anders Storing I U1tval apparatuur N Du1del1jke melding 
10072164 N WiJZigen capaciteit Machines Compressor N.a.v. melding Andere oorzaak N Oorzaak bekend 
10072323 N Onbekend N.a.v. melding Onbekend N Du1delijke melding 
10072534 N Onbekend N.a.v. melding Onbekend N Du1deliJke melding 
10072622 N 24 Overige N.a.v. melding Onderhoud N Du1del1jke melding 
10072650 N Uitval andere Fabriek I Plant N.a.v. melding U1tval andere Fabnek / Plant N Duidelijke melding 
10072665 N lndustri8le activ1te1t 1 Op aangeven van klager U1tval andere Fabnek / Plant N N1et urgent of ongeschikt voor onderzoek 
10072712 N Andere oorzaak N.a.v. melding (Leiding) breuk N Du1delljke melding 
10072726 N Aanspreken veilighe1d Anders Aanspreken veihghe1d N Du1delijke melding 
10072734 N Stroomsloring / Spanningsdip Anders Aanspreken ve1llghe1d N U1trukd1enst elders bezig 
10072770 N Aanspreken veilighe1d Anders Aanspreken ve1hgheid N Du1delijke melding 
10072805 N Aanspreken veilighe1d Anders Defecte afdicht1ng N Du1del1Jke melding 
10072880 N Onderhoud N.a.v. melding Onbekend N Du1del1Jke melding 
10072893 N Meteo-omstand1gheden N.a.v. melding Meteo-omstandigheden N U1trukd1enst elders bezig 
10073225 N Defecte apparatuur N.a.v. melding Defecte apparatuur N Du1del1jke melding 
10073262 N Onderhoud N.a.v. melding Aanspreken ve1hghe1d N Du1deliJke melding 
10073573 N Andere oorzaak Leidingsystemen Leiding Anders Andere oorzaak N Duidelijke melding 
10073604 N Onderhoud Anders Uitval andere Fabriek / Ptant N Du1delijke melding 
10074234 N Defecte apparatuur N.a.v. melding Defecte apparatuur N Du1delijke melding 
10074264 N Product- I Gradew,ssel N.a.v. melding Product-/ Gradewissel N DU1deli1ke melding 
10074406 N Storing/ Uitval apparatuur N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 
10074738 N Andere oorzaak 1 Op aangeven van klager Onbekend N Uitrukdienst elders bezig 
10074775 N W1jzigen capaciteit N.a.v. melding Menselijke fout / Procedurefout N Oorzaak bekend 
10074899 N Onderhoud N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 
10074901 N Onderhoud N.a.v. melding Andere oorzaak N Ouidelijke melding 
10075155 N Onbekend Anders Onderhoud N Du1delljke melding 
10075206 N Aanspreken veiligheid 2 Na telefonisch onderzoek Andere oorzaak N N1et urgent of ongeschikt voor onderzoek 
10075234 N Aanspreken veilighe1d N.a.v. melding Andere oorzaak N Ouidel1Jke melding 
10075349 N Andere oorzaak N.a.v. melding Andere oorzaak N Dutdelijke melding 
10075455 N Andere oorzaak N.a.v. melding Defecte apparatuur N OUldelijke melding 
10075689 N Andere oorzaak Machines Compressor N.a.v. melding Andere oorzaak N DutdeliJke melding 
10075690 N Andere oorzaak Machines Compressor N.a.v. melding Andere oorzaak N Duidelijke melding 
10075755 N Storing I Uitval apparatuur N.a.v. melding Stonng / U1tval apparatuur N DuideliJke melding 
10075836 N Onderhoud N.a.v. melding Defecte afdichting N Du1delijke melding 



10076247 N 
10076262 N 
10076284 N 
10076428 N 
10076486 N 
10076733 N 
10076769 N 
10076770 N 
10076774 N 
10077865 N 
10078141 N 
10078244 N 
10078249 N 
10078379 N 
10078543 N 
10078643 N 
10078655 N 
10078811 N 
10078820 N 
10078922 N 
10073386 J 
10071456 N 
10065506 N 
10065636 N 
10066304 N 
10068283 N 
10069067 N 
10071117 N 
10071694 N 
10076513 N 
10077021 N 
10077707 N 
10065179 J 
10069647 J 
10069968 J 
10070152 J 
10070666 J 
10072893 J 
10075392 J 
10075455 J 
10077430 J 
10077605 J 

- - - - -

Overschakeien op andere apparatuur 
Onderhoud 
B 1 Brand / Explosie 
Andere oorzaak 
Andere oorzaak 
Onbekend 
Storing I U1tval apparatuur 
Stonng I U1tval apparatuur 
Onbekend 
Onbekend 
Andere oorzaak 
Onbekend 
Menselijke foul/ Procedurefoul 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Onbekend 
Normale bedrijfsvoenng 
Lazing 
W1jzigen capaciteit 
Andere oorzaak 
WiJZigen capac1teit 
Onderhoud 
Onbekend 
Defecte apparatuur 
Andere oorzaak 
Onbekend 
Oefecte apparatuur 
lndustri81e activiteit 
Andere oorzaak 
Andere oorzaak 
Onbekend 
Testen apparatuur 
Aanspreken ve1lighe1d 
Onderhoud 
Onderhaud 
Meteo-omstandigheden 
Reparatie 
Andere oorzaak 
Defecte afdichting 
Onderhoud 

- -

Procesvaten en tanks 

Energie en warmte 
Energie en warmte 
Energie en warmte 
Energie en warmte 
Diverse 

Machines 

- -

Opslagtank 

Ketel 
Koelinstallal!e 
Warmtewisselaar 
Warmtewisselaar 
Gebouw/1oods 

Filter 

- -

N.a.v. melding Stonng I U1tval apparatuur 
N.a.v. melding Defecte afd1chtmg 
N.a.v. melding Oefecte afd1chting 
N.a.v. melding W1jzigen capaciteit 
N.a.v. melding (Leiding) breuk 
Anders Wijzigen capacile1t 
N.a.v. melding Storing/ Uitval apparatuur 
N a.v melding Storing/ U1tval apparatuur 

1 Op aangeven van klager Storing/ UitvaJ apparatuur 
1 Op aangeven van klager Andere oorzaak 

Na telefornsch onderzoek Andere oorzaak 
1 Anders Defecte afd1chting 
1 Anders Oefecte afdicht1ng 
1 Op aangeven van klager (Leiding) breuk 
1 Op basis van metea en aard Staring I Uitval apparatuur 
1 Op aangeven van klager Storing/ Uitval apparaluur 
1 Op aangeven van klager Defecte apparatuur 
1 Overlast niet meer geconstateerd (overig) U1tval andere Fabnek / Plant 
1 Overlast niet meer geconstateerd (oveng) U1tval andere F abnek / Plant 
1 Op aangeven van ktager Reparalie 

N.a.v. meldmg Storing/ Uitval apparatuur 
8 Uitrukdienst heeft overlast gecanstateerd Storing I Uitval apparatuur 

Anders Reparatie 
N.a.v. melding Storing/ Uttval apparatuur 
Anders Onbekend 
N.a.v. melding Stormg / Uitval apparatuur 
Anders Schoonmaken 

3 Overlast met meer geconstateerd (oveng) Onbekend 
4 N.a.v. melding Andere oarzaak 
3 Overlast niet meer geconstateerd (overig) Defecte afd1chting 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

N 
J 
J 
N 
J 
N 
N 
N 
J 
J 
N 
N 
J 
N 
N 
N 
N 
N 

J 
J 

Du1delijke melding 
Du1del1jke melding 
Uitrukd1enst elders bezig 
Oorzaak bekend 
Oorzaak bekend 
Niel urgent of ongesch1kt voor onderzoek 
Du1delijke melding 
Duidelijke melding 

Niel urgent of ongesch,kt voor onderzoek 

Niet voor DCMR 

Niel urgent of ongeschikt voor onderzaek 
N1et urgent of ongesch1kt voor onderzoek 
Te laat gemetd 

Niel urgent of ongesch1kt voor onderzoek 
Duidelijke melding 

Ou1delijke melding 
Ou1delijke melding 
Ou1delijke melding 
Du1delijke melding 
Oorzaak bekend 

4 Uitrukdienst heeft oorzaak gevonden Menselijke foul/ Procedurefaut J 
2 Overlast niet meer geconstateerd (overig) Verstapping 
1 Op aangeven van klager Defecte afd1chting 

N.a.v. melding Reparat1e 
1 N.a.v. melding Aanspreken veil1gheid 

N.a.v. melding Andere oorzaak 
Anders Andere oorzaak 
N.a.v. meldmg Meleo-omstandigheden 
N.a.v. melding Storing I Uitval apparatuur 
N.a.v. meldmg Defecte apparatuur 
N.a.v. meldmg Defecte afd1cht1ng 
Anders Uitval andere Fabriek / Plant 

- - - -

J 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

N1et urgent of ongeschikt voor onderzoek 
Du1delijke melding 
Du1delijke melding 
Du1deliJke melding 
Du1delijke melding 
Uitrukdienst elders bezig 
DuideliJke melding 
Duidelijke melding 
Duidelijke melding 
U1trukdienst elders bezig 

- - - -

iiiiiiiiiiiii 
~ 
iiiiiiiiiiiii 

-


