2019 • JAARGANG 14 • NUMMER 1

Risico’s
nieuwe
technieken

Johan van den Berg:

‘Een nieuwe uitdaging,
nieuwe energie!’

Instabiele batterijen
en de gevolgen die ze
kunnen hebben
Energietransitie
en klimaatverandering

de risico’s naast elkaar
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Grote accubranden
hebben grote impact op
onze bedrijfsvoering

Johan Makaske, woordvoerder namens de directie van Stella over
de oorzaken en gevolgen van de accubranden in 2018 en 2019.
En over de maatregelen die nu worden getroffen.
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Het opruimen
van accu’s: wie betaalt
en regelt dat?

Het omgaan met de restanten van dergelijke accu’s na een brand
kan voor complexe situaties zorgen. Bert Nap, brandexpert bij
Crawford & Company (Nederland), legt uit.

Waar normen
ontbreken,
heerst chaos
Een gesprek over deze materie met
Harold Pauwels, business unitmanager
NEN Standards bij het Nederlandse
normalisatie-instituut NEN.

De Stichting Salvage biedt snelle, praktische hulp en opvang na een calamiteit. We bieden deze unieke service namens de gezamenlijke Nederlandse
brandverzekeraars. In Uit de Brand leest u over onze werkzaamheden en toegevoegde waarde voor gedupeerden en stakeholders. Ook ventileren we onze
visie op actuele ontwikkelingen en discussies en laten we stakeholders en professionals uit aangrenzende vakgebieden aan het woord. Zo ontstaat een
levendige discussie die tegengestelde of gelijke standpunten inzichtelijk maakt. Uit de Brand verschijnt tweemaal per jaar. Wilt u meediscussiëren of hebt u
een uitgesproken mening over een van de besproken onderwerpen, laat het ons dan weten per mail naar info@stichtingsalvage.nl of bel 055 526 19 30.
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Staan we aan de vooravond van een omwenteling? Met de energietransitie die nu gaande is,
raken we oude risico’s kwijt en komen er nieuwe
voor in de plaats.
De klimaatdoelstellingen zorgen ervoor dat we
allemaal naar nul op de energiemeter streven en
van energie-afhankelijk naar energie-neutraal
gaan. Vorig jaar was ik op het brandweercongres
en woonde daar een boeiend betoog bij over die
nieuwe risico’s. De stelling was dat we woningen
energieneutraal willen maken, maar dat we hier
later om zullen lachen omdat iedere woning dan
een energiecentrale is, met zonnepanelen en een
windmolen op het dak en een warmtepomp in
de grond. Zal het zo snel al gaan en wat betekent
dat voor onze samenleving en dienstverlening?
We zien nu al dat accu’s en opladers ieder jaar
meer branden genereren, evenals zonnepanelen
en warmtepompen Komt dit omdat er domweg
meer van zijn of ligt het ook aan de kwaliteit van
de apparatuur of aan het installeren ervan?
Allemaal vragen waar we nog geen antwoord op
hebben. Maar de innovaties gaan snel en langs
een andere weg, waarbij het bevoegd gezag veel
minder prominent in beeld is. Innovatie
werkgroepen bestaan tegenwoordig uit
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, die
allemaal een (commercieel) belang zien in deze
nieuwe ontwikkelingen. We transformeren in een
wereld waarin de consequenties van die
transformatie nog nauwelijks zichtbaar zijn. In
deze Uit de Brand staan we daar bij stil.
Ook in de interne wereld van Salvage vindt een
transformatie plaats. Voor mij is dit de laatste keer
dat ik vanaf deze plaats het woord tot u richt.
Na 31 jaar Salvage ben ik op 8 mei 2019
teruggetreden uit mijn functie. Ik blijf werkzaam
voor de stichting, maar meer in de luwte,
projectmatig en in een adviesrol, in de aanloop
naar mijn pensioengerechtigde leeftijd over een
jaar of 2. Ik ben dankbaar voor de tijd waarin ik
aan de professionalisering van Stichting Salvage
heb kunnen werken. Ik heb dat altijd met veel
vreugde en vol vuur gedaan. Ik wens mijn
opvolger, Johan van den Berg, veel wijsheid en
succes. De uitdagingen liggen voor het oprapen.

Op 1 februari jl. ben ik benoemd als opvolger
van Brenda. Gezamenlijk hebben we de
afgelopen drie maanden die transformatie vorm
gegeven. Voor mij persoonlijk ook een vorm van
transformatie in nieuwe energie!
Deze nieuwe uitdaging, de leiding overnemen
van Salvage, geeft mij heel veel nieuwe energie.
Deze wil ik graag aanwenden om Salvage de
komende jaren weer verder te brengen. Zoals
Brenda hiernaast al schetst, de veranderingen in
de huidige wereld gaan snel; het is zaak om hier
goed op in te spelen.
Vanaf deze plek wil ik Brenda bedanken.
Door haar enorme betrokkenheid, doorzettingsvermogen en toewijding, is Salvage de
professionele organisatie geworden die ze nu is.
Ik neem spreekwoordelijk het stokje over, maar
ook de pen, waarmee ik vanaf nu het voorwoord
voor dit Salvage magazine mag gaan schrijven.
Ik kijk ernaar uit!

Johan van den Berg
Directeur Stichting Salvage

Brenda Reinders
voormalig directeur Stichting Salvage
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Branden inspireren
Stella tot
consumentenvoorlichting
Stella, de fabrikant van elektrische fietsen in Nunspeet, werd zowel in 2018 als in 2019 met
brand geconfronteerd. In 2018 ging een gehuurde loods met nog niet gebruikte fietsen en
accu’s in vlammen op. In 2019 betrof het de opslag van ingeruilde fietsen en accu’s in het
pand waarin ook het hoofdkantoor van Stella is gevestigd. Een gesprek met Johan Makaske,
woordvoerder namens de directie van Stella, over de oorzaken en gevolgen van deze branden
en over de maatregelen om schade in de toekomst te voorkomen.

De eerste brand bij Stella, op woensdag 11 juli
2018, werd door de brandweer als een zeer grote
brand beschouwd. Er gingen zo’n 6.000 accu’s en
3.000 fietsen zonder accu bij deze brand verloren.
Omdat er schadelijke stoffen werden gemeten,
moesten circa honderd omwonenden voor bijna
een etmaal worden geëvacueerd. De brandweer
had de grootste moeite met het blussen van de
brand. Tussen het verwrongen staal van de
fietsen lagen accu’s die nog intact waren, terwijl
brandende accu’s tot explosies leidden en enorm
veel hitte verspreidden. De accu’s die uit het
pand konden worden gehaald, werden in
speciale containers in bakken water ondergedompeld. Daar moesten ze drie weken in blijven
liggen. De tweede brand, op 17 januari 2019, had
een meer beperkte omvang. Bij deze brand ging
een pallet met ingeruilde e-bikeaccu’s van diverse
merken verloren. Als gevolg daarvan werden 36

elektrische fietsen aangestraald. De brand leidde
tot veel roetvorming in de desbetreffende hal en
het magazijn ernaast, maar kon klein worden
gehouden dankzij een snelle detectie en door
een goede compartimentering van het gebouw.

Oorzaken
“De oorzaak van de eerste brand is tot op de dag
van vandaag niet vastgesteld”, licht Johan
Makaske toe. “Hier en daar lees je dat de brand
door een accu moet zijn veroorzaakt, maar het
kan evengoed een schakelkast of de lader van
een elektrische heftruck zijn geweest. Dat valt
niet met zekerheid te zeggen. Het punt is dat een
nieuwe accu niet per definitie gevaarlijk is. Die
accu’s worden in de fabriek getest en gecertificeerd; accu’s met een mogelijke productiefout
worden nooit uitgeleverd. In de originele
verpakking zit er in principe geen risico aan, want
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Maandelijks vind je wel berichten in de pers over
apparaten waarmee iets mis is gegaan. Onlangs
nog vloog bij een autobedrijf in Breda een
elektrische BMW in brand. Die auto moest
vierentwintig uur lang in een container onder
water blijven om helemaal te doven. Het is dus
een maatschappelijk probleem en niet alleen een
probleem van onze branche.”

Voorlichting

We willen een
voorbeeldfunctie
hebben in het goed
instrueren van
mensen

Johan Makaske
het betreft dan een niet-geactiveerde accu in de
zogenoemde ‘deep sleeping mode’. De tweede
brand is wel door een ingeruilde accu veroorzaakt, blijkt uit onderzoek door de brandweer.
Wij ruilen dagelijks fietsen in, dus dan komen er
reguliere fietsen binnen en ook e-bikes van
diverse merken met gebruikte accu’s. Bij die
tweede brand ging het om zo’n ingeruilde accu.
Daar kennen wij de geschiedenis niet van en we
kunnen ook de accu’s van andere merken niet
uitlezen. Wanneer een accu bijvoorbeeld een
keer is gevallen, kan er een potentieel probleem
ontstaan en dat is bij ons het geval geweest.”

Gevolgen
Johan Makaske stelt dat elke brand natuurlijk
heftig is, maar ook dat de impact op de
bedrijfsvoering van Stella in beide gevallen niet
erg groot is geweest. Er zijn e-bikes verloren
gegaan, maar een aanvullende levering kon snel
plaatsvinden. Het verlies van de gehuurde loods
had verder geen gevolgen. Na de tweede brand
konden de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden voortgezet in de toevallig
nagenoeg voltooide uitbreiding van het
complex. Het beroete magazijn kon worden

gereinigd. Ook in het hoofdkantoor van Stella,
dat in hetzelfde pand is gevestigd, konden de
werkzaamheden de dag na de brand gewoon
doorgang vinden. “Een opmerkelijk gevolg was
wel”, aldus Johan Makaske, “dat wij als bedrijf en
onze branche ineens onder een vergrootglas
kwamen te liggen. Journalisten kwamen tot het
besef dat er in Nederland helemaal geen
regulering voor de opslag van accu’s bestaat. Tot
en met de NOS werd er bovenop gesprongen en
voor ons was dat nieuw.”

Maatschappelijk probleem
“De e-bikeaccu’s staan nu ter discussie”, vervolgt
Makaske, “maar we moeten niet vergeten dat het
om een veel breder probleem in onze
maatschappij gaat. Hoeveel mensen gebruiken
niet een smartphone die een keer is gevallen?
Daar kleeft ook een risico aan wanneer die ’s
nachts aan de oplader op het nachtkastje ligt.
Hetzelfde geldt voor een elektrische auto die
even met de bodemplaat aan de grond heeft
gezeten en thuis onder de carport wordt
opgeladen. Of neem de elektrische boormachines en de elektrische bladblazers, die ook
allemaal van een lithium-ionbatterij zijn voorzien.

Desondanks wil Stella als marktleider in de
branche van elektrische fietsen zich inspannen
om eigen medewerkers en consumenten goed
voor te lichten over de risico’s van e-bikeaccu’s.
“We willen een voorbeeldfunctie hebben in
het goed instrueren van mensen”, zegt
Johan Makaske. “Vergelijkbaar met de
adviezen om koolmonoxidemelders te
installeren of eens in de twee jaar de slang
van de gasfles naar het gasstel op de
camping te vervangen, willen wij mensen
voorlichten over het gebruik van e-bikeaccu’s. We willen de consument vooral bepaalde
voorzorgsmaatregelen bijbrengen. Het is
bijvoorbeeld niet verstandig om een accu in een
schuurtje in de vrieskou op te laden. Veiliger is
het om de accu eerst op kamertemperatuur te
brengen en dan op te laden, en om daar dan ook
bij in de buurt te blijven. We hebben inmiddels
contact met andere aanbieders van elektrische
fietsen over de manier waarop we hiermee
moeten omgaan.”

Maatregelen
Vanzelfsprekend heeft Stella de nodige maatregelen genomen om in de toekomst brand zo
goed mogelijk te voorkomen. Overal in het pand
zijn speciale blusapparaten aanwezig, die ook
accubranden kunnen doven. Risicovolle accu’s,
waarvan bijvoorbeeld bekend is dat die van een
fiets zijn gevallen, worden in afgesloten bakken
bewaard, die met een materiaal zijn gevuld dat
branden kan tegengaan. Ingeruilde fietsen en
accu’s worden niet langer in het gebouw
opgeslagen, maar in afgesloten containers
buiten. Bovendien overlegt de directie van Stella,
samen met nog andere plaatselijke aanbieders
van e-bikes, met de burgemeester van Nunspeet
over eventuele regelgeving voor de opslag van
elektrische fietsen en accu’s. Johan Makaske tot
slot: “Wij vinden dat we een landelijke verantwoordelijkheid hebben. Wij gaan gezamenlijk
een veiligheidstraject in om hier goed mee om te
gaan. We willen een voorbeeldfunctie voor de
rest van de markt hebben, waarbij we alle
onwetendheid over dit onderwerp uit de wereld
willen helpen. Dat is een uitdaging, maar we
vinden het belangrijk en hebben uiteindelijk ook
geen keuze.”
Uit de Brand - juni 2019
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Instabiele lithiumionbatterijen
kunnen veel ellende
veroorzaken

Bert Dikker is senior risicodeskundige bij Achmea. Voor de
merken van Achmea beoordeelt hij
de brandrisico’s in de groot-zakelijke
markt. In de regel zijn dit risico’s met
een verzekerd belang van 40 miljoen
euro en hoger. Vanuit deze functie is
Dikker kennisdomeinhouder binnen
Achmea op het gebied van acculaden
en bovendien lid van de projectgroep
van het Verbond van Verzekeraars
die de problematiek van lithiumionbatterijen of -accu’s onderzoekt.
Voor Uit de Brand legt Bert Dikker uit
welke risico’s zich hiermee voordoen
en hoe de verzekeringsbranche die
wil verkleinen.

Bert Dikker

In 2017 was Achmea als verzekeraar betrokken
bij een brand, met een schade van ongeveer 6
miljoen euro, die door een lithium-ionaccu van
een elektrische fiets bleek te zijn veroorzaakt.
Voor Achmea was dit de aanleiding om Bert
Dikker en zijn collega te vragen daar nader
onderzoek naar te doen. Ook de brandweer en
technische onderzoekers werden erbij betrokken.
“Al snel bleek dat er sprake is van toenemende
risico’s rond de opslag en het gebruik van
lithium-ionaccu’s en batterijen”, aldus Dikker.
“Daarom hebben we toen een technisch
onderzoek gestart naar het ontstaan van branden
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daardoor, het verloop van die branden, de
gevolgen ervan en naar de consequenties voor
brandweer en verzekeraars. Dat heeft tot veel
inzichten geleid, die we in een kennisdocument
voor het managementteam hebben samengevat.” Voor wat betreft de onderliggende oorzaak
van die toenemende risico’s kan Dikker duidelijk
zijn. “Het probleem is dat bij de ontwikkeling van
nieuwe technologie en toepassingen daarvan de
veiligheid vaak van ondergeschikt belang is. De
lithium-ionbatterij bijvoorbeeld moet steeds
meer energie leveren, in een steeds kleiner
formaat, in steeds meer toepassingen. Eerst moet
de innovatie aan die eisen voldoen en de
veiligheid komt er als het ware achteraan.”

landse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat
veel hoverboards tekortkomingen vertonen in
die zin dat de accu’s kunnen ontbranden
wanneer ze te lang aan de oplader liggen. Op
basis van dit onderzoek heeft de NVWA de
betrokken fabrikanten, importeurs en distributeurs opgedragen hun verantwoordelijkheid te
nemen. Bert Dikker: “Je ziet dus ook in dit geval
dat de veiligheid na-ijlt. Eerst wordt het product
op de markt gebracht en pas nadat zich
ongelukken hebben voorgedaan, wordt naar de
veiligheid gekeken.” Vergelijkbare problemen zijn
er met de accu’s van elektrische fietsen. Soms is
de oorzaak van een brand niet te achterhalen,

‘Thermal runaway’
Het grootste risico van de lithium-ionbatterijen
kan met de term ‘thermal runaway’ worden
aangeduid. Hiermee wordt een faalmechanisme
bedoeld, als gevolg van een beschadiging of een
verhitting van de batterij, dat een chemisch
proces in gang zet waarbij de druk en de warmte
in de batterij worden opgevoerd totdat er een
explosie plaatsvindt. Die beschadiging kan door
stoten of vallen ontstaan, voor de verhitting is
zonnewarmte soms al voldoende. Wanneer een
lithium-ionbatterij uit verschillende cellen is
opgebouwd, en dit is vaak het geval, kan er een
kettingreactie ontstaan met een aantal explosies
kort na elkaar. Die leiden dan vaak tot verschillende brandhaarden in de ruimte waar een en ander
plaatsvindt. Op YouTube zijn voorbeelden te zien
(zoek op lithium ion batterij brand) waaruit blijkt
hoeveel hitte bij die branden vrijkomt en op
welke wijze die explosies tot verschillende
brandhaarden kunnen leiden. “Dat maakt het tot
heel moeilijke branden”, zegt Bert Dikker. “De
brandweer is eigenlijk niet goed in staat zo’n
brand onder controle te krijgen. Spuit je er water
op, dan koel je vooral, maar je blust nauwelijks
omdat je niet in de kern van de brand komt.
Bovendien is er meestal sprake van verschillende
brandhaarden en ook dat gegeven maakt het
moeilijk voor de brandweer. We hebben dan ook
vaker met een totaalverlies te maken.”

Risicovolle producten
De risico’s van lithium-ionbatterijen of accu’s
doen zich bijvoorbeeld voor in het gebruik van
zogenoemde hoverboards. Jongeren gaan met
deze elektrische steps de straat op, botsen tegen
stoepranden en beschadigen zo de accu’s. Deze
raken daardoor instabiel en kunnen als gevolg
daarvan exploderen en brand veroorzaken.
Bovendien bleek uit onderzoek van de Neder-

onderzoeksresultaten van de afzonderlijke
verzekeraars bij elkaar brengen. Vervolgens is het
de bedoeling dat we op basis daarvan klanten
gaan informeren en bewust maken van de
risico’s, zowel in de particuliere als in de zakelijke
markt. Een groot deel van de risico’s heeft met
het gebruik te maken en veel klanten zijn daar
nog niet van op de hoogte. We willen hen laten
weten dat als ze bijvoorbeeld een fietsaccu op
een betonnen vloer hebben laten vallen, ze er
goed aan doen die accu te laten controleren,
want die kan wel eens instabiel zijn geworden.
Een fietsenhandelaar kan dat zelf of kan dat laten
doen en ongetwijfeld zal zijn advies in de regel
luiden: liever safe dan sorry, dus koop een nieuwe
accu. Daar willen we onze klanten bewust van
maken.”

Ontwerpfouten

Alleen al door
de aantallen
lithium-ionaccu’s
bij mensen thuis
neemt het risico toe

maar twee branden in een fabriek van elektrische
fietsen en diverse branden bij fietsherstellers
geven natuurlijk te denken. “Nu al is één op de
drie verkochte fietsen een e-bike”, aldus Bert
Dikker. “Alleen al door de aantallen lithium-ionaccu’s bij mensen thuis neemt het risico toe.” Tot
slot hebben we dan de elektrische auto, waarin
ook lithium-ionbatterijen zitten, maar dan met
natuurlijk veel meer vermogen. “Het idee van
parkeergarages vol elektrische auto’s baart ons
wel zorgen. Als er dan een ontbrandt, wat kun je
dan nog van de brandweer verwachten? De
praktijk zal moeten uitwijzen wat dat betekent”,
zegt Bert Dikker.

Risicobeheersing
Voor de risicobeheersing op dit gebied trekt
Achmea samen met andere verzekeraars op
in een projectgroep van het Verbond van
Verzekeraars. Daarbij zijn dan niet alleen
brandverzekeraars, maar ook motorrijtuigenverzekeraars en aansprakelijkheidsverzekeraars
betrokken. Bert Dikker: “We gaan eerst de

Vanuit de projectgroep van het Verbond wordt
ook met diverse brancheorganisaties opgetrokken, om een link met fabrikanten, importeurs
en leveranciers te hebben. Dikker: “We willen
samen bekijken waar onze beïnvloeding ligt. Het
is niet eenvoudig om fabrikanten in het Verre
Oosten op ontwerpfouten te wijzen, maar het
zou niet de eerste keer zijn dat een gebrekkig
model uit de handel wordt gehaald. Samsung
heeft dat al eens met een bepaald type batterij
gedaan. Die gezamenlijkheid is daarnaast
belangrijk om te voorkomen dat onze klanten
vanuit verschillende partijen inhoudelijk heel
verschillend worden geïnformeerd. Het is een
gezamenlijk belang om over een onderwerp
waar nog zo weinig kennis over bestaat, zo
eenduidig mogelijk richting consumenten te
communiceren.”

Schadelast
Voor Bert Dikker staat als een paal boven water
dat een effectieve risicobeheersing op dit gebied
tot een fikse schadelastbesparing zal leiden,
ofschoon nu nog weinig bekend is over de
omvang van die schadelast. Hij zegt tot slot:
“Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat
verzekeraars deze schades niet altijd als het
gevolg van instabiele lithium-ionbatterijen
registreren. Ze noemen dan kortsluiting als
oorzaak, maar daar kunnen wij natuurlijk heel
weinig mee. Ik denk dat het zeker meer aandacht
verdient om de juiste oorzaak te benoemen,
want alleen dan kunnen wij een en ander
kwantificeren. Ik hoop dat schadebehandelaars,
maar zeker ook schade-experts daaraan willen
meewerken.”
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Wie regelt
en betaalt de
opruiming
van accu’s?
Bert Nap, brandexpert bij Crawford & Company (Nederland), heeft
namens verzekeraars diverse branden in relatie tot lithiumbatterijen
behandeld. Hij beschouwt het als zeer verstandig dat de verzekeringsmarkt aandacht heeft voor de gevaren van lithiumbatterijen. Wel blijft
daarbij in zijn optiek één aspect onderbelicht, namelijk de afvoer en
verwerking van door brand verminkte batterijen. “Het omgaan met de
restanten van dergelijke accu’s na een brand kan nog voor complexe
situaties gaan zorgen”, aldus Bert Nap.

Volgens Bert Nap zijn er op veel plaatsen grote
risico’s met lithiumbatterijen. Enige tijd geleden
trad hij als expert op na een brand in een
kledingmagazijn. Oorzaak van de brand: een
splinternieuwe elektrische fiets waarvan de accu
nog niet was gebruikt, maar voor het eerst werd
opgeladen. Op camerabeelden is te zien hoe
explosief de brand- en hitteontwikkeling
plaatsvond en een magazijn met kleding verloren
ging. “Dat geeft aan wat de impact van één accu
kan zijn”, aldus Nap. “Het geeft ook aan hoe groot
de risico’s in fietsenwinkels zijn en in winkels waar
gereedschappen worden verkocht die op een
lithiumbatterij werken. We hebben echt met een
groot en weerbarstig probleem te maken.”

Spagaat van regelgeving
Bij een van deze branden moest na de brand een
grote hoeveelheid accu’s – nauwelijks verbrand,
gedeeltelijk verbrand of geheel verbrand –
worden opgeslagen, afgevoerd en verwerkt.
Vanwege het ontbreken van wet- en regelgeving
op dit punt en verschillen van inzicht over wat de
beste aanpak zou zijn, kon een en ander niet
plaatsvinden zonder uitvoerig overleg met alle
contractpartijen en overheidsinstanties. Daarbij
werden uiteraard niet alleen de gewenste
werkwijzen van opslaan en vernietiging
besproken, maar ook de hiermee gepaard
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Iedereen wil wat,
maar niemand geeft
toestemming

gaande kosten. Verzekerden, verzekeraars,
gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten,
veiligheidsregio’s, de Inspectie Leefomgeving en
Transport, reguliere sloopbedrijven en gespecialiseerde accuverwerkingsbedrijven: alle partijen
hebben eigen visies en al of niet ontkende
verantwoordelijkheden. Bert Nap: “Doorgaans is
het geen enkel probleem om tienduizenden
lithiumaccu’s in één container over zee of over de
weg te vervoeren. Heb je echter na een brand
een grote hoeveelheid verminkte accu’s, dan
moeten die stuk voor stuk in speciaal materiaal
worden verpakt, er moeten allerlei voorzieningen
worden getroffen en de Inspectie Leefomgeving
en Transport moet toestemming verlenen om ze
op de gekozen wijze te vervoeren. Je komt in een
spagaat van regelgeving terecht, die nog lang
niet is uitgekristalliseerd.”

Overlegstructuren en
kostenafwegingen
Bert Nap vertelt ook over een brand waarbij de
accuresten in opdracht van de brandweer
vanwege de restwarmte in een container werden
opgeslagen en met water werden gekoeld.
Tijdens de brand was het geen probleem dit
water via de riolering af te voeren, maar nadat de
daadwerkelijke bluswerkzaamheden waren
afgerond, moest dit water worden opgevangen

en verwerkt. De gemeente wilde de resten zo
snel mogelijk naar een verwerkingsbedrijf
afvoeren, maar de Inspectie Leefomgeving en
Transport gaf daar geen toestemming voor.
“Iedereen wil wat, maar niemand geeft toestemming”, aldus Nap. “De betrokken overheidsinstanties konden niet aangeven hoe op een verantwoorde manier de restanten zouden kunnen
worden afgevoerd, terwijl uitstel, gelet op de
situatie voor omwonenden en mogelijke
gevolgschade, niet gewenst was. Hoewel alle
betrokken partijen de intentie hadden om
verantwoord met de restanten om te gaan, was
het niet eenvoudig om tot een voor alle partijen
aanvaardbare oplossing te komen. Er werd
daarom voor een praktische creatieve oplossing
gekozen, die gepaard ging met de nodige
overlegstructuren en kostenafwegingen.” Bert
Nap benadrukt tot slot dat de risico’s van
accubranden en het voorkomen van die branden
alle aandacht verdienen. “Het is een zekerheid dat
er in de komende jaren nog vele discussies zullen
worden gevoerd over het opruimen van accu’s
en de kosten daarvan.”

Bert Nap
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Veiligheid in
handen van
installateurs en
fabrikanten
Elektrische auto’s en auto’s op waterstof brengen behoorlijke brandrisico’s met zich mee,
niet alleen na een ongeluk op de weg, maar ook in parkeergarages en naast woningen,
bijvoorbeeld bij laadpalen die op zonnepanelen zijn aangesloten. De wet- en regelgeving
en de instructies aan de hulpdiensten zijn in sommige opzichten nog onvoldoende
uitgekristalliseerd voor een adequate aanpak. Een gesprek hierover met Nils Rosmuller,
lector transportveiligheid bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Nils Rosmuller promoveerde in 2001 aan de
TU Delft op een proefschrift over een methodiek
voor veiligheidsanalyses voor de ontwikkeling
van autosnelwegen, spoorwegen, vaarwegen
enzovoort. Zijn huidige werk als lector transportveiligheid bij het IFV heeft daar nog steeds
raakvlakken mee. Het explosie- en brandgevaar
van bijvoorbeeld een elektrische bus die door
een tunnel rijdt of van een groot aantal auto’s op
waterstof in een parkeergarage behoort immers
tot zijn aandachtsgebied. “Binnen mijn lectoraat
bestuderen we innovaties en ontwikkelingen die
een bijzondere inspanning van de brandweer en
rampenbestrijding vragen en proberen we vast
te stellen wat we op dat gebied in termen van
risicobeheersing en incidentbestrijding kunnen
doen. Het gaat daarbij om de wat uniekere
situaties”, aldus Rosmuller.

Andere brandcurves
De risico’s die zich in Rosmullers kennisgebied
aandienen, zijn uiteenlopend van aard. “Auto’s
met batterijpakketten of op waterstof vertonen
brandcurves die zowel qua brandontwikkeling als
qua toxische verbrandingsproducten anders zijn
dan de reguliere op fossiele brandstoffen
aangedreven voertuigen”, zegt hij. Gaat het om
voertuigen op batterijen of accu’s, “dan zien we
dat de brandontwikkeling wat trager plaatsvindt,
maar de brand blijft zich wel continu onderhouden”, aldus Rosmuller. “Zo’n brand vraagt een
langdurige koeling, met veel water, omdat je het
water veelal vrij moeilijk op de batterijpakketten
zelf krijgt. Die zijn immers goed afgeschermd van
de rest van de omgeving.” Ook voertuigen op
waterstof vertonen een andere brandontwikkeling dan voertuigen op fossiele brandstof. “De
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om bij waterstof, zonder dat je een verkeersongeval hebt, een brand te krijgen.”

Een parkeergarage vol
Dit gegeven maakt een rampenscenario van een
parkeergarage vol brandende waterstof- en
elektrisch aangedreven voertuigen niet
denkbeeldig. “Dat is inderdaad spannend”, zegt
Nils Rosmuller. “We hebben nu nog geen
wettelijke normen voor het ontwerp van
dergelijke parkeergarages met tientallen
oplaadpunten. Bij hoge uitzondering zijn
er in Nederland al wel parkeergarages
die bijvoorbeeld voertuigen op LPG
niet toelaten, maar je kunt op je
klompen aanvoelen dat er steeds
meer elektrische auto’s en auto’s op
waterstof in onze parkeergarages
komen. Bovendien zullen er voor die
elektrische auto’s laadfaciliteiten
aanwezig zijn. Daar ontwikkelt zich dus
een nieuwe gevaarzetting, waarvoor nog
geen regelgeving bestaat. Dat is een
andersoortig risico, in die zin dat we nog
onvoldoende grip hebben op de fysische
mechanismen die er zullen optreden. In termen
van wet- en regelgeving en in de vorm van
brandpreventie of brandrepressieve maatregelen
hebben we nog geen bewezen houvast voor wat
wel en niet werkt.”

We hebben nu nog
geen wettelijke normen
voor het ontwerp van
dergelijke parkeergarages
met tientallen
oplaadpunten

Nils Rosmuller

vlammen van brandend waterstof zijn anders van
aard. Je ziet ze amper en de hitte is enorm, maar
de straling is vrij beperkt. Dat zijn dus ook andere
fenomenen dan we van koolwaterstofbranden
gewend zijn.”

Brandoorzaak
Wat de brandoorzaak betreft, kan er in het geval
van een brandende batterij een vorm van
menselijk falen aan ten grondslag liggen. Dit
hoeft niet een verkeersongeval te zijn. Het kan
ook om een productiefout of een verkeerde
behandeling van de batterij gaan (stoten of
vallen bijvoorbeeld). Als gevolg daarvan kan een
faalmechanisme ontstaan, waardoor zelfontbranding in het accupakket kan plaatsvinden.
“Ook waterstof kan ontbranden zonder dat er een
ongeval plaatsvindt”, aldus Nils Rosmuller. “Een
brand in de omgeving van een waterstofaangedreven voertuig kan op een gegeven
moment dermate veel hitte ontwikkelen dat er
ondanks veiligheidssystemen waterstof uit de
tank vrijkomt. Waterstof heeft een heel lage
ontstekingsenergie in een vrij brede ontstekingsrange, dus er is niet zo heel veel energie nodig

Risico’s bij woningen
Ook de combinatie van zonnepanelen op
woningen en daarop aangesloten laadfaciliteiten
voor elektrische auto’s of een faciliteit om
waterstof te produceren en op te slaan, kan
volgens Nils Rosmuller andersoortige risico’s met
zich meebrengen. “Het is een opkomend
segment en waar de markt ‘booming’ is, dienen
zich op geld beluste partijen aan die het allemaal
niet zo goed hebben begrepen of iets te
gemakkelijk over allerlei veiligheidsmaatregelen
denken. Zo worden dan ook weer faalmechanismen geïntroduceerd.”

Protocolkaarten voor
hulpdiensten
Gaat er iets goed mis met elektrische auto’s
of auto’s op waterstof, dan kan het voor hulpdiensten nu nog giswerk zijn hoe zij moeten
ingrijpen. Bij een brandende auto weten ze
bijvoorbeeld niet altijd welke brandstof voor de
aandrijving zorgt en wat dan de meeste
effectieve, efficiënte en veilige manier van
optreden is. “Daar zijn onze activiteiten nu op
gericht”, zegt Nils Rosmuller. “We willen de
meiden en jongens bij de brandweer van
handvatten voorzien, in de vorm van protocolkaarten, zodat ze een soort van handelingsperspectief bij deze branden hebben. We hebben

een paar jaar geleden zulke protocolkaarten voor
LNG-incidenten gemaakt, liquefied natural gas,
en we werken nu met het brandweerveld aan
soortgelijke kaarten voor waterstofbranden.” De
protocolkaarten helpen hulpdiensten voertuigen
te herkennen, voertuigen te benaderen,
persoonlijke beschermingsmiddelen te kiezen, de
juiste positie in te nemen bij het blussen
enzovoort.

Niet met lege handen
“We maken daarbij onderscheid tussen diverse
scenario’s, zoals een brandend personenvoertuig
of een brand bij een vulstation of bij een
tankwagen”, vervolgt Nils Rosmuller. “Wat een
brand in een parkeergarage betreft, daar hebben
hulpdiensten al grote moeite mee als er
uitsluitend voertuigen op benzine of diesel staan.
We hebben daar als IFV al in 2015 een publicatie
over uitgebracht. Heb je daar op een gegeven
moment ook nog een gevarieerde brandstofmix,
en eventueel ook nog laadpunten, dan hebben
we helemaal een uitdaging voor ons repressief
personeel. We komen daarom geregeld met
deskundigen bij elkaar om dergelijke scenario’s in
beeld te brengen en handvatten voor de
hulpdiensten te bedenken. We willen onze
mensen in het veld niet met lege handen laten
staan.”

Contact met fabrikanten
Nog een belangrijke ingang voor het werk van
IFV is het fabricageproces van voertuigen.
Rosmuller: “Het zou erg handig zijn als fabrikanten een voorziening treffen waardoor de
brandweer koelwater op batterijcellen zelf kan
krijgen in plaats van alleen op het omhulsel
daarvan. Of wanneer een brandende bus in een
tunnel stilvalt, is het handig als die bus voorzieningen heeft die het mogelijk maken zo’n bus uit
de tunnel te slepen. Zo proberen we steeds meer
in het contact met fabrikanten maatregelen te
adviseren die vanuit veiligheid en incidentbestrijding van nut kunnen zijn.” De mensen van
het IFV vinden toenemend gehoor bij fabrikanten
voor hun inbreng. “In zogenoemde ‘communities
of practice’ halen wij enerzijds de kennis van
fabrikanten naar binnen en krijgen zij anderzijds
te horen met welke vraagstukken wij zitten.
Niet lang geleden schreef een stadsregio een
aanbesteding voor de aanschaf van elektrische
bussen uit. Wij hebben daar toen maatregelen in
geformuleerd die de aanbieders van die bussen
in hun ontwerp moeten meenemen. We zien dus
het besef bij fabrikanten toenemen dat ook zij al
in hun ontwerp een bijdrage aan de risico- en
incidentbestrijding kunnen leveren. Voor de
brandweer en de rampenbestrijding is dat
cruciaal.”
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Batterijen, accu’s en compacte apparaten

Reconditionering
kent nauwelijks
grenzen
Batterijen met agressieve stoffen erin, accu’s met een groot vermogen, risicovolle apparaten
in een kwetsbare omgeving en een steeds compactere uitvoering van techniek beïnvloeden de
aanpak en het succes van reconditionering. Gelukkig kan door preventieve reiniging veel ellende
worden voorkomen. Een gesprek hierover met Sietze van der Velde, operationeel directeur van
BELFOR Technology (Nederland) B.V. Sietze van der Velde zit al sinds 1984 in de reconditionering
en laat zich ook door de risico’s van nieuwe technieken niet van de wijs brengen. “We doen wat
we beloven en wanneer we iets niet kunnen, geven we dat duidelijk aan.”

BELFOR Technology heeft vanzelfsprekend
met diverse accubranden in het recente verleden
bemoeienissen gehad. Spontane ontbrandingen
van accu’s voor fietsen, scooters en auto’s hebben
her en der tot een behoorlijke schade geleid.
Wanneer dergelijke branden andere accu’s
vervuilden, omdat die bijvoorbeeld in dezelfde
garage of werkplaats opgeslagen waren, dan
moet bij de reconditionering daarvan uiteraard
de nodige voorzichtigheid in acht worden
genomen. “Als je een pakket van honderd
geschakelde accu’s denkt beet te kunnen pakken,

is dat waarschijnlijk het laatste wat je gaat doen”,
zegt Sietze van der Velde.

Groeiend probleem
“Dat is levensgevaarlijk”, vervolgt hij. “Het zijn dan
ook speciaal opgeleide mensen die met die
accupakketten werken.” Sietze van der Velde
verwacht dat het probleem van de accubranden
in de toekomst alleen nog maar groter zal
worden. “Niemand weet nog hoe die accu’s zich
op de langere termijn zullen gedragen”, zegt hij.
“Dat blijft het onzekere van elektrische auto’s. Die
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Dan heb je aan
het poederblussertje
in je auto
helemaal niets

zijn nu hooguit vijf jaar oud, maar welke risico’s
loop je over een jaar of tien? En ontstaat er
kortsluiting in zo’n accu, dan komt daar zo enorm
veel energie uit vrij. Dan heb je aan het poederblussertje in je auto helemaal niets.”

Ook de UPS voor computers
Het zijn niet alleen accu’s van vervoermiddelen
die risico’s met zich meebrengen. Hetzelfde kan
worden gezegd van een zogenoemde UPS in
computerapparatuur, Uninterruptible Power
Supply, die ervoor moet zorgen dat de elektrische
spanning niet wordt onderbroken. “Zeker in die
grote UPS’en in een computerruimte zijn grote
vermogens opgeslagen”, aldus Van der Velde.
“Gaat daar iets mis mee, dan heb je al gauw een
agressieve brand die je niet gemakkelijk uit krijgt.
Probleem is vaak dat de luchtstromen in die
UPS’en stof aanzuigen, waardoor de ventilatie
afneemt. Die apparaten worden dan te warm en
dat geeft problemen.” Zo’n UPS is extra riskant,
omdat die nogal eens in een ruimte komt te
staan, een grote computerzaal bijvoorbeeld, waar
tot dan geen groot brandrisico aanwezig was. “De
schade als gevolg daarvan kan groot zijn”, zegt
Sietze van der Velde. “Het beste is daarom dat een
UPS in een aparte ruimte wordt opgesteld, zodat
er bij brand geen risico’s voor de computers zelf
zijn.”

Steeds compacter
Een heel ander risico van nieuwe technologie
brengt de ontwikkeling naar alsmaar kleinere
componenten en dus steeds compactere
apparatuur met zich mee. Elektronica waar veel
vermogen doorheen gaat, komt dan in een

kleine behuizing te zitten.
Ook in dat geval is onbelemmerde ventilatie van het
grootste belang. “Wij werken
veel in de scheepvaart”, vertelt
Van der Velde, “en hebben daar te
maken met frequentieregelaars die het
toerental van de elektromotoren regelen. Ook die
frequentieregelaars worden steeds kleiner
gemaakt en het gevolg daarvan is, dat ze in
ruimten komen te hangen waar je dat soort
dingen liever niet wilt hebben, bijvoorbeeld in de
machinekamer zelf of in een besturingskast. Dan
wordt er ook nog een ventilator onder gehangen,
omdat zo’n frequentieregelaar echt koeling nodig
heeft, en die zuigt weer allerlei vervuiling aan.
Gaat zo’n apparaat bijvoorbeeld door oververhitting branden, dan heb je behoorlijk wat roet en,
afhankelijk van de plaats waar hij hangt, ook
behoorlijk wat chloriden.

Stille getuigen
Roet en chloriden (corrosieve stoffen die bij de
verbranding van bijvoorbeeld elektriciteitskabel
vrijkomen) zijn de grote boosdoeners na een
brand en maken een grondige reconditionering
noodzakelijk. Sietze van der Velde: “Bij de
verbranding van een batterij of een accu kunnen
agressieve corrosieve stoffen vrijkomen, maar dat
hoeven niet persé chloriden te zijn. Meestal
nemen we in dat geval eerst monsters van de
verontreiniging en laten die in ons laboratorium
in Duitsland analyseren. De meeste agressieve
stoffen zijn wel corrosief, maar tijdens het
corrosieproces raken die stoffen vaak snel
uitgewerkt. Een corrosieproces ten gevolge van
chloriden neemt daarentegen heel langzaam af,
omdat tijdens dat proces opnieuw chloriden
worden gevormd. Die komen vrij in de lucht,
slaan weer neer en gaan weer met blanke
metalen reageren.” Na een brand moeten daarom
metingen worden verricht, die echter met
verstand moeten worden geïnterpreteerd. “Op
sommige locaties meet je chloriden die niet het
gevolg van de brand zijn”, aldus Van der Velde.
“De juiste interpretatie is een kwestie van
ervaring. Vaak bevestigen de chloridemetingen
wat je zelf al hebt gezien. Er zijn genoeg stille
getuigen waar je op kunt letten.”

Preventief reinigen
Branden door zelfontbranding van accu’s en
batterijen of als gevolg van vergaande compactheid van apparatuur stellen geen grenzen aan
reconditionering. Alles wat moet worden
gereinigd, kan worden gereinigd. Niettemin is het
natuurlijk veel beter brand te voorkomen.
Preventieve reiniging kan dat bewerkstelligen.
Goed onderhoud van bijvoorbeeld ventilatoren
en contacten voorkomt oververhitting van
apparatuur. Sietze van der Velde tot slot: “Voor
ons zijn brandschades ‘hit and run’, terwijl
preventief reinigen meer zaaien en oogsten is. Na
een brand vraagt de klant: waarom ben je nog
niet begonnen, en bij preventief reinigen:
waarvoor is dat nodig? Het werk is in de basis
hetzelfde: je moet een apparaat demonteren,
schoonmaken, monteren en testen. Het verschil
zit hem in de brand: die is er wel voorafgaand aan
reconditionering, maar niet na preventief
reinigen.”

Sietze van der Velde
Uit de Brand - juni 2019
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De risico’s van de
energietransitie
- versus -

het risico van
klimaatverandering
De energietransitie, dat wil zeggen de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame
energievormen, stelt de samenleving voor een aantal onzekerheden. Het staat vast dat met het afscheid
van kolen, olie en gas ook een aantal veiligheidsrisico’s zal verdwijnen, maar het is nog niet helemaal
duidelijk welke risico’s ervoor in de plaats komen. Verschillende onderzoeken zullen dit moeten
uitwijzen. In een vraaggesprek met hem vertelt Jan van Tol, coördinator risicobeleid energietransitie
bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, over de aard en het belang van drie lopende
onderzoeken en over de bruikbaarheid van de uitkomsten ervan.

Het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat heeft drie onderzoeken geïnitieerd om
de mogelijke veiligheidsrisico’s na de energietransitie in kaart te brengen. Het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt
welke risico’s zullen verdwijnen als er geen
fossiele brandstoffen meer worden gebruikt. Het
Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV), een
kennisnetwerk dat sinds 2011 analyses maakt in
het kader van de Strategie Nationale Veiligheid,
onderzoekt welke risico’s aan de nieuwe
energievormen kleven. TNO onderzoekt dan nog
specifiek wat de kans is op seismiciteit als gevolg
van de winning van aardwarmte. “Zo proberen
we vooruitlopend op de energietransitie een
totaalbeeld te krijgen van de betekenis daarvan
voor de veiligheid”, zegt Jan van Tol. “We willen

natuurlijk dat het veiligheidsniveau na de
energietransitie over de hele linie minstens gelijk
zal blijven en willen daarom weten wat je met
voorrang daarvoor zou moeten doen en op
welke gebieden je daarvoor extra alert moet zijn.”
De onderzoeksuitkomsten zullen bovendien als
input kunnen dienen voor regionale energieplannen. Van Tol: “De invulling van de energietransitie
zal vooral ook regionaal worden bepaald. Vanuit
de regio’s zullen plannen worden gemaakt voor
de ter plaatse meest aantrekkelijke combinatie
van nieuwe technologieën. Om die keuzes te
kunnen maken, is het natuurlijk goed overkoepelende onderzoeken te hebben, zodat je weet of
je met bepaalde veiligheidsaspecten extra
rekening zou moeten houden.”

15

Bij Parijs en München
wordt al tientallen jaren
geothermie toegepast,
zonder noemenswaardige
incidenten

Vanuit de praktijk ondervinden
Het is lastig vooruit te lopen op de uitkomsten
van de verschillende onderzoeken. Wellicht is het
beeld van de risico’s die zullen verdwijnen, nog
het meest duidelijk. Jan van Tol: “De gezondheidsschade door luchtverontreiniging die de
verbranding van fossiele brandstoffen met zich
meebrengt, zal ongetwijfeld een heel stuk
afnemen. Die winst zullen we zeker mogen
verwachten, hoewel de onderzoekers nog aan
het rekenen zijn aan de omvang ervan. Voor wat
betreft de veiligheid zullen de risico’s op
ontploffingen bij industriële toepassingen maar
ook in woningen afnemen, evenals andere
akelige aspecten van gas, zoals koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast mogen we verwachten
dat het aantal woningbranden als gevolg van het
koken op gas en gaslekken ook zal afnemen. Wat
we ervoor terugkrijgen, hangt sterk af van de
concrete uitwerking van het Klimaatakkoord.
Krijgen we bijvoorbeeld stadsverwarmingachtige
systemen waarvoor geothermie kan worden
gebruikt of komt er een toepassing van waterstof
in huishoudens, zoals een enkele optimist wel
beweert? Eigenlijk is daar nog niets zinnigs over
te zeggen.” Volgens Jan van Tol zullen veel
veiligheidsrisico’s pas echt in de praktijk duidelijk
kunnen worden. “De brandweer heeft bijvoorbeeld al werkende weg ontdekt hoe zonnepanelen kunnen worden geblust. Aanvankelijk

was dat lastig, het zijn immers elektrische
panelen, maar inmiddels is de kennis daarover
toegenomen. Zo zal het ook gaan met bijvoorbeeld buurtaccu’s en elektrische auto’s of auto’s
op waterstof. Sommige dingen weet je niet van
tevoren, maar je kunt er wel onderzoek naar doen
en tegelijkertijd moet je ook vanuit de praktijk
naar oplossingen zoeken.”

Spanning niet uit de weg gaan
Bij die lering vanuit de praktijk is het heel
verstandig, aldus Jan van Tol, om naar buitenlandse voorbeelden te kijken. Landen als Duitsland en
Japan zetten bijvoorbeeld stevig in op het
gebruik van waterstof. De ervaringen daar zullen
ongetwijfeld naar Nederlandse omstandigheden
kunnen worden vertaald. En bij Parijs en
München wordt al tientallen jaren geothermie
toegepast, zonder noemenswaardige incidenten.
“In Nederland hebben we slechte ervaringen met
aardbevingen”, zegt hij, “en dus is het begrijpelijk
dat mensen zorgen hebben over seismiciteit als
gevolg van de winning van aardwarmte. Daarom
hebben we TNO gevraagd precies op een rij te
zetten hoe dat nou zit. Het TNO-rapport zal ons
de juiste input voor beleidskeuzes geven en een
basis om voorzorgsmaatregelen in bepaalde
delen van het land aan te bevelen of voor te
schrijven. Met de huidige verfijnde apparatuur
zijn al heel kleine aardbevingen te meten, die

Jan van Tol

soms zwakker zijn dan als er een flinke vrachtwagen langsrijdt, dus de ene aardbeving is de
andere niet. Daarom moeten we ervoor waken te
voorzichtig te zijn, waardoor geothermie
helemaal niet op gang zou kunnen komen. Het
onbenoemde risico is natuurlijk de klimaatverandering en de mogelijk kolossale gevolgen
daarvan. Om het tegengaan daarvan niet
nodeloos te vertragen, moet je durven op een
verantwoorde manier iets nieuws te introduceren. Soms kan daar spanning op zitten, maar die
moeten we niet uit de weg gaan. Door de
energietransitie verdwijnen sommige risico’s en
komen er andere voor terug. Hoe gaan we daar
evenwichtig mee om, zeker als er een keer iets
mis zou gaan? In zekere zin is er dus ook een
risicotransitie nodig.”
Uit de Brand - juni 2019
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Anders omgaan met veiligheid
Hoewel de risico’s van veel energievormen nog
niet in detail duidelijk zijn, denkt Jan van Tol dat
bij de introductie daarvan anders met veiligheidsaspecten zal worden omgegaan dan meer dan
een eeuw geleden bij de omarming van fossiele
brandstoffen. Hij zegt: “Toen in onze woningen
steenkool werd geïntroduceerd, was dat een
vooruitgang en werd het als een gegeven
beschouwd dat er wel eens veel mis mee kon

moeten daarom beseffen dat ze zich misschien
wat beter moeten informeren over de risico’s dan
ze tot nu toe doen. Als van de cv-ketel een
lampje gaat branden, weten sommige mensen
niet wat er aan de hand is en in veel gevallen
komen ze daarmee weg. In de nieuwe situatie
zullen mensen beter moeten weten hoe dingen
in hun huis of in hun buurt werken, in elkaar
zitten en wat ermee mis kan gaan. Mensen zullen
met andere woorden een stap richting meer
zelfredzaamheid moeten zetten.”

Rol van verzekeraars

Ook verzekeraars
moeten beseffen dat
honderd procent
veiligheid niet bestaat

gaan. Aardgas is schoner en veiliger, maar ook
daar zitten risico’s aan. Beide energievormen
werden geïntroduceerd in een tijd met een ander
veiligheidsniveau dan we tegenwoordig hebben.
Ik geloof nooit dat we nu onveilige energievormen op mensen zouden loslaten. Daarvoor zijn
we te geavanceerd in wat we weten en in wat we
willen voorkomen. Ik denk daarom dat de
introductie van nieuwe energievormen heel
verantwoord zal gebeuren. Zo onderzoeken we
nu samen met het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat welke risico’s het grootschalige
transport van waterstof door buisleidingen met
zich meebrengt en hoe je daarop kunt anticiperen.” Nog een groot verschil met vroeger is wat
Jan van Tol een systeemverschuiving noemt. Hij
zegt: “Met fossiele brandstoffen heb je grote
bedrijven die deze brandstoffen winnen,
verwerken en distribueren. Die bedrijven doen
dat op een professionele manier en zijn
bovendien stevig gereguleerd. Tegen de tijd dat
het product bij de gebruikers komt, heb je er niet
zoveel omkijken meer naar. Na de energietransitie hebben we mogelijk een lappendeken van
diverse energiebronnen die lang niet allemaal
landelijk zullen worden benut, maar gewoon
lokaal zijn. Aardwarmte, windenergie en
zonne-energie bijvoorbeeld kunnen regionaal of
zelfs per woning worden gewonnen. Mensen

“Op dit punt van zelfredzaamheid zullen ook de
verzekeraars een belangrijke rol kunnen spelen”,
vervolgt Van Tol. “De rijksoverheid kan burgers
wel gaan vertellen wat zij moeten doen, maar
vaak blijkt dat de afstand tussen de overheid en
de burgers daarvoor te groot is. Je mag
verwachten dat gemeenten daar beter toe in
staat zijn, maar dat geldt zeker ook voor partijen
als verzekeraars. Zij zijn gewend mensen zaken
uit te leggen: wat kunnen ze zelf doen, wat
kunnen verzekeraars doen, hoe zitten dingen in
elkaar. Verzekeraars kunnen mensen ook
stimuleren actie te ondernemen, misschien door
lagere premies of betere voorwaarden in het
vooruitzicht te stellen. Dit moet dan wel redelijk
blijven. Ook verzekeraars moeten beseffen dat
honderd procent veiligheid niet bestaat en ze
moeten daarom geen onmogelijke voorwaarden
gaan stellen. Het blijft een balans van maatschappelijke en menselijke activiteiten en risico’s,
waarbij een hoger bewustzijn van maatregelen
die je zelf kunt nemen, al enorm kan schelen.”

Samenwerkende ministeries
Zijn de drie lopende onderzoeken naar veiligheidsrisico’s eenmaal afgerond, dan zal het
volgens Jan van Tol niet zonder meer mogelijk
zijn de uitkomsten ervan bij elkaar op te tellen
om onder de streep op een bepaald veiligheidsniveau uit te komen. Het RIVM- en het
TNO-onderzoek zullen immers vooral kwantitatieve gegevens opleveren en het onderzoek
van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid
vooral kwalitatieve gegevens in de vorm van
inschattingen door deskundigen. “We moeten
geen appels en peren met elkaar willen
vergelijken”, aldus Van Tol tot slot. “Wel willen we
een beeld krijgen van de belangrijkste risico’s na
de energietransitie, zodat we ons daarna kunnen
afvragen wat de meest kosteneffectieve
manieren zijn om de veiligheid op het gewenste
niveau te brengen. Daarom zijn we blij dat ook de
ministeries van Justitie en Veiligheid en van
Infrastructuur en Waterstaat meedoen. Van
oudsher hebben we natuurlijk een taakverdeling
waarbij ieder ministerie de beleidskaders
bewaakt waar het direct verantwoordelijk voor is
en dat kan een meer integrale benadering wel
eens in de weg staan. Maar de energietransitie
betreft het hele land en daarom is het verstandig
om voor de hele energietransitie te bekijken waar
de veiligheid extra aandacht verdient. Dat is pas
mogelijk wanneer we een vergelijkend overzicht
hebben, maar daar zitten dus ook uitdagingen in
voor wat betreft de samenwerking binnen de
rijksoverheid.”
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Harold Pauwels

Waar
normen
ontbreken,
heerst chaos

Geciviliseerde landen trachten met normen voor producten,
processen, diensten, competenties enzovoort te bewerkstelligen
dat de samenleving veilig en gezond blijft. Waar normen
ontbreken, heerst chaos. Ondernemers en consumenten blijven
echter te allen tijde ook zelf ervoor verantwoordelijk dat ze veilig
en gezond bezig zijn, zeker wanneer iets nieuws op de markt wordt
gebracht waarvoor nog geen norm is ontwikkeld. En wanneer er
wel een norm bestaat, moet die met kennis van zaken op de juiste
manier worden toegepast. Een gesprek over deze materie met
Harold Pauwels, business unitmanager NEN Standards bij het
Nederlandse normalisatie-instituut NEN.

Bij NEN is Harold Pauwels de business unitmanager voor normontwikkeling die niet met
elektrotechniek en ICT heeft te maken. Daarvoor
is een andere afdeling verantwoordelijk. Pauwels
geeft leiding aan circa 135 medewerkers die zich
richten op onder meer agrifood, bouw, energie,
industrie, milieu en zorg. NEN beheert momenteel ruim 34.000 normen. Veruit de meeste
daarvan zijn internationale normen, die in
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Europees verband zijn opgesteld (EN) of
mondiaal (ISO). De Europese lidstaten zijn
verplicht de Europese normen over te nemen en
nationaal te implementeren, maar deze
verplichting geldt niet voor de 160 bij ISO
aangesloten landen. “Normontwikkeling gebeurt
eigenlijk altijd op basis van een marktbehoefte”,
aldus Harold Pauwels, “waarbij ‘markt’ bijvoorbeeld ook een consumentenbond of een
overheid kan zijn. Mensen lopen tegen problemen aan, tegen ordeningsvraagstukken en zo
ontstaat er dan een vraag. Het is dan onze
expertise om partijen bij elkaar te brengen en tot
afspraken te komen over een product, een dienst,
een proces, een competentie van personen
enzovoort.”

Alle belanghebbenden
Het aan tafel krijgen van alle belanghebbende
partijen, voor het opstellen van een norm of het
beïnvloeden van een internationale norm, is
essentieel voor het welslagen van de normontwikkeling. NEN heeft daar verschillende
methoden voor, onder meer door het benaderen
van het eigen netwerk van circa 6.000 leden,
waarmee nagenoeg heel Nederland wordt
bestreken. Volgende processtappen zijn dan het
schrijven en herschrijven van de norm in een
document, het in een of meer ronden laten
becommentariëren van het document, het
aanbrengen van aanpassingen, een formele
stemmingsronde en de uiteindelijke publicatie
van de norm. Harold Pauwels: “In ons generieke

Onze allereerste
norm in 1916
was er een voor
klinknagels

proces zit ook altijd de stap om eens in de zoveel
tijd het document te beoordelen of het nog
voldoende goed is voor de vraag in de markt. De
markt staat immers nooit stil. Onze allereerste
norm in 1916 was er een voor klinknagels. Die
norm is al heel wat keren herzien en aangepast,
want de klinknagel van vandaag is niet meer die
van honderd jaar geleden.”

Strak keurslijf
De processen van normontwikkeling,
nationaal en internationaal, moeten aan
tal van eisen voldoen. De procedures,
werkwijzen en templates zijn behoorlijk
stringent. “Het verschilt nogal of je zegt
‘je moet dit doen’ of ‘je mag dit doen’”,
aldus Harold Pauwels. “Dat klinkt juridisch
en dat is het ook, want naar onze normen
wordt vaak verwezen in contracten, aanbestedingen, wet- en regelgeving en productieprocessen. Het is daarom belangrijk dat ze volgens
eenduidige eisen worden opgesteld, wereldwijd.

Hoe je met een clausule omgaat, een voorwoord
eraan toevoegt, concurrentieaspecten vermijdt
enzovoort is allemaal zeer goed uitgekauwd. De
herkenbaarheid die zo tot stand komt, is een
voordeel, maar een nadeel is dat je soms graag
iets net wat anders zou willen doen. Binnen het
grote wereldwijde systeem is dat moeilijk te
realiseren en het is dus een strak keurslijf, maar
dat leidt wel tot een zo breed mogelijk gedragen
norm en tot vertrouwen daarin.”

Duurzame energievoorziening
NEN is inmiddels op allerlei terreinen actief ten
aanzien van normontwikkeling voor zaken die
met een duurzame energievoorziening hebben
te maken. “Eigenlijk evident, zou ik bijna zeggen”,
aldus Harold Pauwels. “In feite zie je dat wij al in
enigerlei vorm aan het werk zijn voordat zich een
grote marktvraag voordoet, zoals nu naar
buurtaccu’s en andere energieopslagsystemen.
Ook ten aanzien van waterstof en liquefied
natural gas hebben we nationaal, Europees en
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Nog steeds kun je
in Europa niet overal
met één stekker terecht.
Dat is te bizar
voor woorden.

van grote energiebedrijven tot en met startups,
dat gaat dus heel breed. Momenteel zijn we op
die manier bezig, nationaal en internationaal,
voor energieopslagsystemen zoals de buurtaccu’s. Welke aspecten zitten daaraan voor wat
betreft de veiligheid, de koeling ervan, het
management van zo’n systeem, de brandbeveiliging, moet er een noodtelefoonnummer
op komen te staan, welke eisen worden er vanuit
de Omgevingswet aan gesteld, enzovoort. En
neem je zo de hele energietransitie, dan kun je
die lijn doortrekken en hebben we een heel
brede normalisatietaak.”

Tekortschietend

mondiaal al normen opgesteld. En dat is
belangrijk, omdat het om veiligheidsaspecten
gaat. Waterstof en LNG in de publieke omgeving
brengen vraagstukken met zich mee waar
partijen als gemeenten, brandweer, industriële
bedrijven, leasemaatschappijen, verzekeraars,
pomphouders en transporteurs antwoorden op
willen hebben.”

Zijn de frequente branden waarbij accu’s
betrokken zijn, het gevolg van een tekortschietende norm? “Of van het ontbreken daarvan”, zegt
Pauwels. “Ik zal niet zeggen dat je zonder normen
niet iets goeds op de markt kunt brengen, want
genoeg voorbeelden laten zien dat dit wel

mogelijk is, maar wanneer je als
ondernemer of als gebruiker iets
gaat doen, moet je je er wel van
vergewissen dat je veilig en gezond
bezig bent. Op het moment dat er
iets nieuws ontstaat, hoop je
natuurlijk dat er geen grote
ongelukken gebeuren, maar voor één
niche, één pilot of zelfs tien pilots maak
je over het algemeen geen nieuwe wet- en
regelgeving en alles wat daarbij hoort. Het is
heel mooi als een proactieve partij wil
voorkomen dat er iets misgaat en daarom een
norm wil laten opstellen, maar om iets te gaan
maken voor wat nog niet gebeurt, daar krijg je
vaak maar moeilijk de handen voor op elkaar.”

Te bizar voor woorden
Normen kunnen aan een geciviliseerde
samenleving bijdragen, maar zijn geen garantie
voor orde, veiligheid en gezondheid. “Van onze
34.000 normen zijn er ook een aantal weinig
gebruikt”, zegt Harold Pauwels tot slot. “En
normen worden in sommige landen niet goed
toegepast. Nog steeds kun je in Europa niet
overal met één stekker terecht. Dat is te bizar
voor woorden. In zulke gevallen moet de
overheid ingrijpen, maar die heeft soms met
allerlei tegengestelde belangen te maken. Het
maken van normen is wel eens eenvoudiger dan
voor elkaar te krijgen dat de norm goed wordt
toegepast. Want als je met elkaar afspraken
maakt en niemand houdt zich eraan, dan is het
natuurlijk niet aan ons om dwingende maatregelen voor te schrijven.”

De hele energietransitie
De normontwikkeling voor producten als
waterstof- en LNG-toepassingen start niet zelden
met bijvoorbeeld een interne richtlijn vanuit het
brandweerwezen. “Noem het maar een
prenormatief document”, zegt Pauwels. “Zo’n
instantie als de brandweer komt dan naar ons
omdat zij die richtlijn landelijk wil uitrollen. Als
andere partijen dat dan ook nodig vinden, starten
we een project op, nationaal dan wel internationaal dan wel parallel. We doen dat samen met de
brandweer, het IFV, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, industrieën die erbij betrokken zijn –
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Onbekendheid
is een van de
risico’s van
aardwarmte
In poreuze zand- en gesteentelagen diep in de bodem bevindt zich
warm zout water. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water.
De energie in dit warme water wordt geothermie of aardwarmte
genoemd. In de energietransitie kan deze energievorm een
belangrijke rol spelen. In een interview met hem legt Martin
van der Hout uit welke risico’s aan de winning van aardwarmte
verbonden kunnen zijn. Van der Hout is secretaris-generaal van
DAGO, Dutch Association Geothermal Operators.

Bij DAGO zijn momenteel 28 aardwarmteoperators aangesloten, waarvan er zes aspirant-lid zijn.
Deze bedrijven hebben allemaal een mijnbouwvergunning voor de winning van aardwarmte.
Momenteel telt Nederland 23 aardwarmteprojecten. De meeste daarvan zijn ontwikkeld om
aan de energievraag in de glastuinbouw te
voldoen. Stedelijke projecten voor de verwarming van woningen, kantoren en overige
gebouwen zijn in ontwikkeling in Pijnacker en in
de omgeving van een ziekenhuis in Den Haag.
In het buitenland is al veel langer ervaring met
geothermie opgedaan, onder meer met grote
warmtenetten in München en Parijs.

Winning
Om aardwarmte te kunnen winnen, moeten
geologen eerst onderzoeken waar zich geschikte
zand- en gesteentelagen bevinden waaraan
warm water kan worden onttrokken. Is eenmaal
zo’n ‘aquifer’ gevonden, dan wordt daar op

dezelfde manier naar geboord als bij de olie- en
gaswinning. Meestal moet er zo’n 2 à 3 kilometer
diep worden geboord, maar in de toekomst kan
dat wel 4 à 8 kilometer diep worden. Bovengronds wordt de warmte van het opgepompte
water met een warmtewisselaar aan een
warmtenet afgegeven. Het afgekoelde water
wordt vervolgens via een tweede boorput terug
naar hetzelfde aquifer gepompt. Daar wordt het
weer opgewarmd, waardoor er dus sprake is van
een duurzame energievorm.

Masterplan Aardwarmte
Volgens Martin van der Hout heeft geothermie
de toekomst. DAGO heeft in 2018 samen met het
Platform Geothermie, Energie Beheer Nederland
enMartin
de Stichting
een ‘Masterplan
van Warmtenetwerk
der Hout

Aardwarmte’ opgesteld. In dit plan is een aantal
hoofdlijnen voor de duurzame inzet van
aardwarmte gedefinieerd en uitgewerkt. “In
Nederland is nooit een brede beleidsmatige
keuze voor aardwarmte gemaakt”, aldus Van der
Hout. “Nu zal de toepassing ervan zich zeker gaan
ontwikkelen met het oog op de energietransitie.
Ook in het kader van het Klimaatakkoord vindt
aan een aparte ‘tafel’ speciaal overleg plaats over
energie voor de bebouwde omgeving. Daar is
het laatste woord nog niet over gezegd en
daarom denk ik dat we zeker tien jaar verder
zullen zijn voordat het gebruik van aardwarmte
voor woningen, kantoren en overige gebouwen
een zekere massa gaat krijgen. Het gaat allemaal
niet zo vlot als wij eigenlijk zouden willen.”

Stringente maatregelen
Op de winning van aardwarmte wordt toezicht
gehouden door Staatstoezicht op de Mijnen. Dit
toezicht betreft vooral de veiligheid voor mens
en milieu. In dit verband heeft Staatstoezicht op
de Mijnen in 2017 een aantal aanbevelingen aan
de geothermiesector gedaan. Deze hebben
onder meer betrekking op het boren naar
aardwarmte in gebieden waar van nature
aardbevingen zijn voorgekomen, het onverwacht
aanboren van olie of gas, bodem- of drinkwaterverontreiniging en bedrijfsongevallen.
Daarnaast moet rekening worden gehouden met
heel lage waarden van radioactiviteit die van
nature in de ondergrond voorkomt. “Er is geen
duurzame energiebron zonder risico’s”, beaamt
Martin van der Hout. “Wij onderschrijven dat ook
de winning van aardwarmte risico’s kent. Ik denk
dat we in Nederland voldoende stringente
maatregelen nemen, maar daar kun je natuurlijk
over discussiëren. Het kan altijd beter.”

Risico’s
Volgens Martin van der Hout doen zich om te
beginnen in de aanlegfase risico’s voor. Door niet
goed te boren kunnen ondergrondse seismische
activiteiten worden geïnitieerd of kan er
boorvloeistof worden gelekt. Bovengronds
vormen milieueffecten een risico, bijvoorbeeld
wanneer het opgepompte zoute water, waar ook
zware metalen in kunnen zitten, in het oppervlaktewater dreigt te stromen. Ook kunnen buizen
van de installatie gaan corroderen en kan zich na
verloop van tijd radioactief materiaal aan de
binnenkant van die buizen afzetten. Met de juiste
stralingshygiëne, bijvoorbeeld door middel van
beschermende kleding, kunnen gezondheidsrisico’s als gevolg daarvan worden voorkomen.
Verder kunnen zich, net als bij elke andere
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industriële activiteit, arbo-incidenten voordoen.
Van der Hout: “Binnen onze vereniging is het
onze belangrijkste focus ervoor te zorgen dat alle
maatregelen rondom veiligheid, gezondheid en
milieu zo goed mogelijk worden gedeeld en
ingericht. Daarom ontwikkelen wij industriestandaarden die enerzijds bij wet- en regelgeving

Risico’s voor de
gebruikers van
aardwarmte,
bijvoorbeeld in de
vorm van brand
of explosie,
zijn er niet

Bedrijfsrisico’s

Wet- en regelgeving

Behalve de veiligheids-, gezondheids- en
milieurisico’s is er nog een categorie risico’s,
namelijk de bedrijfsrisico’s. Martin van der Hout:
“Aardwarmteprojecten zijn kapitaalintensief. Je
moet voldoende vermogen hebben om de
risico’s te dragen of je hebt daar verzekeringen
voor nodig. Voor het boren van de put en het
aanleggen van de bovengrondse installatie is,
afhankelijk van de diepte en de grootte, zo’n 20
miljoen euro nodig. En dan heb je nog geen
warmtenetwerk. Het risico dat na de boring van
een put geen aardwarmte kan worden gewonnen, kan met een verzekering worden afgedekt.
Omdat de projecten in de afgelopen jaren steeds
groter zijn geworden, is het vaak een consortium
van bedrijven dat met een aardwarmteproject
begint. Voor de winning van aardwarmte in
Nederland is subsidie vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie beschikbaar.”

Een laatste risico is dan nog de onbekendheid
met wet- en regelgeving. Van der Hout:
“Aardwarmte is innovatief in Nederland. Ondanks
dat het al twaalf jaar bestaat, is het nog relatief
onbekend. Je ziet nu dat in steeds meer
gemeenten aardwarmte wordt ontwikkeld. Wij
krijgen daar allerlei vragen over: wat kan er wel
en niet en welke risico’s zijn er. Wij maken ons er
zorgen over dat er onvoldoende duidelijkheid is
over de rol van gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s en nationale
instanties. Hierdoor kan er een politiek afbreukrisico ontstaan. Om aardwarmte te doen slagen,
moet de governance vanuit de overheid op orde
zijn. Daarnaast moeten de initiatiefnemers
kapitaalkrachtig en goed georganiseerd zijn en
hun verzekeringen op orde hebben. Pas dan kan
Nederland vertrouwen hebben in de aardwarmte
zoals we die met z’n allen ontwikkelen.”

en anderzijds bij de zorgplicht van werkgevers
aansluiten. Wij borgen als het ware de collectieve
‘license to operate’ en hopen zo de brede
maatschappelijke acceptatie van aardwarmte te
dienen.”

Brand of explosie?
Voor zover bekend hebben zich tot nu toe bij
aardwarmteprojecten geen grote ongelukken
voorgedaan. Staatstoezicht op de Mijnen gebood
bij twee projecten de aanleg van een seismisch
meetnetwerk nadat op een breukvlak was
geboord. Bij een ander project moest vanwege
de nabijheid van een gasboring de locatie van de
bron worden aangepast. Ook kwam het voor dat
de lozingsvergunningen voor het boorwater niet
waren geregeld en dat gebruikt staal voor de
bescherming van een boorput van inferieure
kwaliteit was. Nog een incident deed zich tijdens
een storm voor, toen tijdelijk testwater over de
rand van een bassin vloeide en in een sloot
terechtkwam. Risico’s voor de gebruikers van
aardwarmte, bijvoorbeeld in de vorm van brand
of explosie, zijn er volgens Martin van der Hout
niet. “Dat durf ik wel heel stellig te zeggen. Risico’s
van geothermiegebruik in kassen, woningen of
andere gebouwen zijn er niet. Ik denk dat het
risico van gasverbranding in Nederland groter is.”
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Johan van den Berg
is het nieuwe
gezicht van Salvage
Op 8 mei jongstleden trad Brenda Reinders terug als directeur van Stichting Salvage.
De haar aangeboden receptie in Nieuwegein werd buitengewoon druk bezocht en dat
was naar verwachting. Momenteel is Brenda immers meer dan dertig jaar aan Stichting
Salvage verbonden en daarvan is zij meer dan twintig jaar directeur geweest. Zij heeft
inmiddels haar taken aan Johan van den Berg overgedragen, die per 1 februari van dit
jaar bij Stichting Salvage in dienst is getreden. Brenda Reinders zal nog enige tijd aan
Stichting Salvage verbonden blijven, vooral met het doel enkele grotere projecten op te
pakken. Voor ‘Uit de Brand’ hadden we een gesprek met beiden.

Mocht een nieuwe directeur met zijn neus in de
boter kunnen vallen, dan is dat Johan van den
Berg in de afgelopen maanden overkomen. Juist
dit jaar immers worden de overeenkomsten met
de expertiseorganisaties, waar de Salvagecoördinatoren werkzaam zijn, vernieuwd. Bovendien
loopt het contract met de alarmcentrale op
1 augustus 2019 af. Dit heeft de afgelopen
maanden tot een marktverkenning en een keuze
voor een andere alarmcentrale geleid (zie
achterpagina). “Het voelt alsof ik hier al een
eeuwigheid zit”, zegt Van den Berg, “dus dat zegt
wat over de mate waarin ik intussen ben
ingeburgerd.” Ook is er al een aantal bijeenkomsten met Bevolkingszorg geweest en afspraken
met brandweerkorpsen en veiligheidsregio’s

staan op stapel. “Juist in het stuk dat ik minder
goed ken, ben ik heel snel ingegroeid. Dat is
ongelooflijk interessant en het geeft veel energie.
Ik weet nu hoe zaken lopen en ik kan dus ook
handelen om te zorgen dat die goed blijven
lopen of nog beter waar dat mogelijk is. Ik ben er
heel enthousiast over.”

Verjonging coördinatorenkorps
De contacten en de nieuwe afspraken met de
expertisebureaus betreffen tal van aspecten die
zich in de praktijk van alledag aandienen, maar
daarnaast één thema in het bijzonder, namelijk
de verjonging van het korps Salvagecoördinatoren. “We hebben in de bezoeken die we hebben
afgelegd, veel inspiratie opgedaan”, aldus Johan

van den Berg, “en dat heeft geleid tot nieuwe
ideeën over een toekomstvaste dienstverlening
door Salvage. Na de zomervakantie gaan we
met een mix van grote, middelgrote en kleinere
bureaus gezamenlijk een toekomstvisie
neerzetten, waarin we aangeven waar we samen
naartoe willen en wat we van elkaar nodig
hebben om dat goed te doen.” Ten aanzien van
de verjonging van het coördinatorenkorps wil
Salvage nagaan of jongere schade-experts
mogelijk eerder tot coördinator kunnen worden
opgeleid, bijvoorbeeld door ze sneller bij kleine
branden in te zetten, waarvoor Salvage dan de
toelatingseisen enigszins zal versoepelen. Van
den Berg: “Op dat gebied kunnen ze dan snel
ervaring opdoen, door in die omstandigheden
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beslissingen te nemen en gedupeerden te
helpen. Dat kan ook het opleidingstraject van
schade-experts interessanter maken, wat weer
tot een verbreding van het korps kan leiden. Zo
zijn er meer onderwerpen waar we met elkaar
goed over moeten nadenken.”

Overige projecten en activiteiten
Behalve met de contractvernieuwingen is de staf
van Stichting Salvage druk met tal van andere
projecten en activiteiten. Begin dit jaar is de
asbestpilot in een definitieve dienstverlening
omgezet. Dit betekent onder meer dat de
Salvagecoördinatoren een kennisupgrading
moeten krijgen en dat de omgevingsdiensten die
niet in de pilot meedoen, over de aanpak worden
geïnformeerd. Daarnaast zal, conform de afspraak
met het Verbond van Verzekeraars, een evaluatie
worden voorbereid. Ook begin dit jaar is de
crisiscoördinatie bij rampen vanuit het Verbond
aan Stichting Salvage overgedragen. Feitelijk was
dit al een taak van Salvage, maar nu wordt
geprobeerd deze activiteit met de systemen van
Salvage te ondersteunen, onder meer met een
speciale website waarop gedupeerden hun
schade kunnen melden. Verwant hieraan is de
samenwerking met de gemeenten in Nederland.
Deze berust op een Protocol van Afspraken, dat
onder andere door de uitbreiding van het
werkterrein van Salvage met water- en stormschade aan een herziening toe is. Daar worden
op dit moment gesprekken over gevoerd. Tot slot
is er dan nog de behoefte – van partijen in de
markt en van Stichting Salvage zelf – om de data
in het systeem van Salvage breder in te zetten,
bijvoorbeeld in het kader van preventie. Johan
van den Berg: “Dit betreft dan ook de gegevens
over risico’s van nieuwe ontwikkelingen: de
energietransitie, klimaatverandering, het gebruik
van lithium-ionbatterijen en zonnepanelen, de
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We sparren veel
en hebben een
heel natuurlijke
samenwerking.
Dat gaat
voortreffelijk.

elektrische auto die thuis in de garage staat en
noem maar op. We gaan nu na welke gegevens
we anders moeten gaan vastleggen, zodat we
die gegevens kunnen analyseren en
vervolgens in algemene zin met de markt
kunnen delen. Wij zitten aan de kant waar
de schades vallen, dus alles wat we
daarover richting verzekeraars kunnen
communiceren, helpt hun die nieuwe risico’s
te duiden dan wel te beperken. We hopen
daar in de nabije toekomst een bijdrage aan te
kunnen leveren.”

Stafmedewerkers
De workload van de stichting treft vanzelfsprekend ook de overige stafmedewerkers, die elk een
eigen beleids of werkterrein hebben. Dahlia
Hillen richt zich op de alarmcentrale, de
coördinatoren en het systeem van Salvage,
Geerlof van Loo op de reconditionerings- en
schadestopbedrijven, Bertran Hallink op de
Veiligheidsregio’s en specifiek de brandweer en
Bevolkingszorg, Arjan Derks op de facilitaire
ondersteuning inclusief de IT en Riet Licht op de
algehele ondersteuning, onder meer als
directieassistente. “Het is belangrijk te benadrukken dat hier binnen ontzettend veel werk wordt
verzet”, zegt Johan van den Berg. “Iedereen heeft
op zijn specifieke beleidsterrein veel op het
bordje liggen. Binnen de staf zit ontzettend veel
kennis en is er een enorme betrokkenheid en
drive om het werk goed te doen. Als er een
calamiteit is, laten we alles vallen om een zo goed

mogelijke dienstverlening en ondersteuning te
leveren, waardoor we wel meteen tegen
achterstanden aankijken, maar dat hoort bij de
dagelijkse praktijk. Het is zaak dat we goed voor
elkaar zorgen en de juiste dingen met elkaar
doen, opdat in het veld alles goed marcheert.
Want daar gaat het uiteindelijk om.”

Vertrouwen in continuïteit
Brenda Reinders zal zeker nog een aantal
maanden nodig hebben om zorgvuldig alle
directietaken aan Johan van den Berg over te
dragen. Daarnaast zal zij zich op enkele projecten
gaan richten, waaronder de opzet van een
digitale kennisbank annex communicatieplatform ten behoeve van Salvagecoördinatoren en
herstelbedrijven. Johan van den Berg zegt:
“Brenda heeft meer dan dertig jaar kennis en
ervaring, dus dat is niet in een paar weken over te
dragen. We sparren veel en hebben een heel
natuurlijke samenwerking. Dat gaat voortreffelijk.”
Brenda Reinders tot slot: “Ik heb er alle vertrouwen in dat Johan de stichting goed zal voortzetten,
ongetwijfeld met andere accenten, maar in ieder
geval met oog voor de mensen binnen en de
mensen buiten. De samenwerking met Johan
geeft mij gewoon een goed gevoel en ik weet
daarom dat ik dit werk op een gegeven moment
kan loslaten. In het verleden dacht ik dat ik er
bovenop moest blijven zitten, maar nu heb ik er
absoluut vertrouwen in dat het werk van Salvage
op een goede manier wordt voortgezet.”
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Mensen aan het werk
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Kleine accu’s.
De moderne maatschappij heeft en krijgt steeds meer te maken met
accu’s die in consumenten elektronica zijn verwerkt. Dat smeltende
of zelfs exploderende accu’s grote schade kunnen aanrichten weten
ook salvagecoördinatoren John Habets en Gerwin Kasper. Allebei
kregen zij een melding met accubrand en delen hun ervaring.

Eind 2018 krijgt John een melding binnen van
een accubrand in de regio Zuid-Limburg. Hij
vertelt over zijn rol als coördinator tijdens deze
brand. “Midden in de nacht werd ik opgeroepen.
Een groot recyclingbedrijf staat in brand. Van
veraf zijn de vlammen te zien. De brand is zo
hevig dat het vrijgekomen vuur door het dak
heen slaat.”

Accubrand in een
recyclingbedrijf
Habets vertelt: “Ik meldde me die nacht bij de
bevelvoerder van de brandweer. Hij vertelde me
dat het recyclingbedrijf oplaadbare batterijen en
accu’s verzamelt uit consumentenelektronica.
Honderden batterijen waren, volgens voorschrift,
verzameld in 3 grote containers binnen in het
gebouw. In één van de batterijen is kortsluiting
ontstaan. Dit heeft een flinke brand veroorzaakt.”

Plan van aanpak
De Salvagecoördinator vangt gedupeerden op
en helpt hen waar mogelijk. Zeker bij grote
branden is het van belang dat er snel en in goed
overleg een plan wordt opgesteld samen met de
gedupeerden. “Ik stelde mezelf voor aan het
management van het bedrijf”, zegt Habets. “Ook
deze mensen werden midden in de nacht wakker
gebeld. Iedereen was klaarwakker. Ze vertelden
me dat ze kortgeleden voor hetzelfde scenario
stonden. Een brand in een ander deel van hun
bedrijf. Ze waren om die reden al bekend met
Stichting Salvage en zeiden blij te zijn dat ik er
was. Ik ging met hen zitten in het mobiele
kantoor van de brandweer. Samen stelden we
een plan van aanpak op.”

Schadestop bij accubrand
Na een accubrand worden er verschillende
metingen gedaan en maatregelen getroffen om
meerschade te voorkomen. “In overleg met alle
partijen besloten we om te starten met een
Hcl-meting. De agressieve stoffen die vrijkomen
tijdens een accubrand zorgen ervoor dat er roest
ontstaat op blank (onbehandeld) metaal. Er bleek
in dit geval inderdaad sprake te zijn van Hcl. De
volgende ochtend schakelde ik direct de
schade-expert in, die ook werd ingeschakeld na
de vorige brand. Daarnaast deed ik met spoed
aangifte bij de betrokken verzekeraars. Het vele
bluswater werd vervolgens zoveel mogelijk
verwijderd. Uit voorzorg plaatsten we een
ontvochtiger in de gang van de serverruimte.
Alles om meerschade zoveel mogelijk te
beperken. Toevallig had het recyclebedrijf net het
gebouw gereed waar de vorige keer brand was
uitgebroken. Daardoor kon een klein deel van de
productie gewoon voortgezet worden. Een klein
geluk bij een ongeluk.”

Van elke brand leren we
Het recyclingbedrijf deed niks fout. Ze hielden
zich keurig aan de regels. Toch ging het mis.
“Het is belangrijk om na elke brand samen te
zitten en te komen tot bewustwording van alle
partijen. Dat is ook precies wat we na deze brand
hebben gedaan. Samen met de regionale
uitvoeringsdienst, de brandweer, het management en de verzekeraar is het regime ten aanzien
van de accu opslag omgegooid. Er wordt nu voor
de opslag gebruik gemaakt van een enkele
container. Aan het eind van de werkdag worden
de batterijen voortaan buiten in een speciale
container geplaatst. Mocht er dan toch brand
ontstaan, dan is dat controleerbaar”, aldus Habets.

John Habets
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Grote branden.
In december 2018 brak er een brand uit in één
van de opslagbunkers van een grote fietsenfabrikant. De accu’s van de elektrische fietsen lagen
opgeslagen in twee bunkers op een industrieterrein in Apeldoorn. Salvagecoördinator Gerwin
Kasper was er bij.
Gerwin vertelt: “Rond half 10 ‘s avonds werd ik
opgeroepen om naar de locatie te komen. Mijn
dienst was die vrijdagmorgen net begonnen. Bij
aankomst bij de locatie bleek dat de politie een
groot deel van het bedrijventerrein had afgezet;
groter dan normaal. Vanuit de meldkamer was al
aangegeven dat er eerder dat jaar een brand bij
Stella in Nunspeet was geweest. Bij een opslag
van een grote hoeveelheid accu’s. Een behoorlijke brand met bijzondere omstandigheden. Dit
was ook bekend bij de brandweer in Apeldoorn,
die hiermee rekening hield.”
“Ik meldde me eerst bij de Officier van Dienst en
keek om me heen waar ik mee te maken had. Ze
waren al bezig met nablussen. Het leek alsof de
brand vrij snel onder controle was. Het bedrijf
werkt gelukkig met verschillende opslagbunkers,
waardoor de brand beperkt was gebleven tot
alleen de bunker waar de brand was ontstaan.
Het was mij meteen duidelijk dat ik in het
natraject zat van de brand.”

Energie als grootste vijand

Gerwin Kasper

“Accubranden blijven spannend. Vaak duurt het
lang tot deze branden zijn opgelost. Het
probleem zit niet alleen in het blussen, maar
vooral in het uit houden van de brand. Bij een
‘normale’ brand heb je een aantal opties; je haalt
de temperatuur eruit of je haalt de brandstof of
zuurstof weg. Bij een accubrand is dit een lastig
verhaal. Op het moment dat er nog energie in de
accu’s zit blijft de kans dat het gaat vonken en
opnieuw oplaait altijd aanwezig. Ook kunnen er
giftige stoffen vrijkomen.”

Niet blussen maar verdrinken
“In overleg met de brandweer hebben we een
container laten komen. Hier hebben we alle
accu’s ingelegd die in de buurt van de brandhaard zijn geweest of verdacht waren. De
container is gevuld met water. Je verdrinkt als het
ware de accu’s. Het probleem daarvan is echter
wel dat het water in de bak begint te reageren
met de chemische samenstelling in de batterijen.
Het water is geladen met energie en gevaarlijke
stoffen en is daarom nog steeds een risico.
Daarom moest er de hele nacht iemand bij
blijven. Hij controleerde de temperatuur om er
zeker van te zijn dat er niet opnieuw een
chemisch proces op gang kwam.”

Nazorg is noodzaak
“De accu’s vertegenwoordigen een behoorlijke
waarde. Je praat hier natuurlijk over eigendommen van een professioneel bedrijf. Daarom is het
altijd belangrijk dat ik met de eigenaar kan
afstemmen wat er met de accu’s gebeurt. In
overleg met de fietsfabrikant en schade-expert
heb ik ervoor gezorgd dat de volgende morgen
de watercontainer met de accu’s afgevoerd werd
naar een speciale milieu opslag. Hier werd de
watercontainer met accu’s op een speciale
vloeistofdichte bodem geplaatst. Zodat het
inmiddels verontreinigde water niet in onze
natuur terecht komt. De andere accu’s die niet in
de watercontainer waren geplaatst maar wel uit
de brand kwamen zijn tijdelijk opgeslagen. Zo
kon het niet door voorbijgangers opgemerkt
worden. Dit om eventuele diefstal te voorkomen.”

Wet van de getallen
“Hoe meer accu’s er zijn, hoe meer branden er in
de toekomst hiermee gaan komen. Er kan veel
gebeuren met zo’n accupakket. We zien al dat er
meer branden zijn bij mensen thuis waarbij
accupakketten van fietsen zijn betrokken.
Accupakketten worden in de toekomst alleen
nog maar groter. Denk bijvoorbeeld aan
elektrische auto’s en zonnepanelen. Zonnepanelen wekken het meeste energie op wanneer
dit het minst nodig is. Ik vermoed dat dit in de
toekomst een probleem kan veroorzaken bij
branden in woningen en gebouwen.”
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Na een goede en professionele samenwerking gedurende ruim acht jaar met de
huidige alarmcentrale van Salvage, was het tijd voor een marktverkenning onder de
dienstverleners op dit gebied. Dit traject werd gestart vanuit een eigen behoefte van
Stichting Salvage, maar ook vanuit een gevoelde verplichting jegens de stakeholders.
Na een gedegen selectieproces viel de keuze op de alarmcentrale van VHD.
“Gedurende het hele proces viel VHD positief op door
de wijze van aanpak, creativiteit en persoonlijke
aandacht”, aldus Salvage-directeur Johan van den Berg.
“Ook de wijze van opleiding, begeleiding en coaching
van de medewerkers past goed bij de uitgangspunten
van Stichting Salvage.”

Deskundigheid belangrijk
Voor de marktverkenning werden verschillende
alarmcentrales gevraagd een aanbieding voor een
nieuwe contractperiode te doen. Van den Berg: “We
hebben de aanbiedingen nauwgezet met elkaar
vergeleken. Wij vinden vooral een voldoende bezetting
belangrijk, zodat de brandweer die de melding doet en
ook onze coördinator goed worden geholpen.
Deskundigheid staat daarbij hoog in het vaandel. Er is
een groot verschil tussen iemand die een script afwerkt
en iemand die in het proces meedenkt. Wij zochten het
laatste.”

Backoffice
Volgens Johan van den Berg functioneert de alarmcentrale van Salvage ook als een backoffice die niet alleen
de meldingen aanneemt, maar ook de coördinatoren
ondersteunt en achteraf de facturen verwerkt. “Dat
maakt het voor een alarmcentrale uitdagend om voor
ons te werken”, zo zegt hij. “Bovendien willen we, nu we
eenmaal tot een keuze zijn gekomen, nagaan of we met
de alarmcentrale tot een efficiencyslag kunnen komen.
We verwachten dat allerlei administratieve handelingen
door digitalisering kunnen worden vereenvoudigd,
waardoor er nog meer nadruk op het persoonlijk
contact kan komen te liggen.”
VHD gaat de alarmcentrale-activiteiten van Stichting
Salvage vanaf 1 augustus 2019 uitvoeren voor een
periode van minimaal drie jaar.
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