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Nabestaanden van dodelijk
bedrijfsongeval in Helmond: ‘Nu
doorpakken met veiligheid in plaats
van boete’

EINDHOVEN - Nog altijd worden
arbeidsongevallen met dodelijke slachtoffers
afgedaan met een boete. Dat moet anders,
menen Karien van der Loo uit Veldhoven en
haar broer Patrick van de Sande uit Best. En
dus zetten ze hun jarenlange strijd
voort. „Het is ons menens.”

De rechtszaak over het hoogwerkerongeluk in
Zaltbommel waarbij twee doden vielen en een
paar dagen later een bedrijfsongeval in Deurne
waarbij één iemand het leven liet. Deze recente
gebeurtenissen kwamen binnen bij Karien van
der Loo en Patrick van de Sande. „Op zulke
momenten gaat in je hoofd het lampje van Toon
weer even aan”, zegt Van de Sande.

Zijn zwager Toon van der Loo, de man van
Karien, kwam in 2014 om het leven bij Xycarb
Ceramics in Helmond. Samen met een collega
stikte hij in een silo die was gevuld met het
geurloze en kleurloze gas argon. Het bedrijf
bleek de veiligheid niet op orde te
hebben. Xycarb werd in een strafzaak
veroordeeld tot een geldstraf. In hoger beroep
pleitte Karien van der Loo echter niet voor een
hogere boete, maar voor een veiliger Xycarb.

Lezingen in heel Nederland en in België

Die opmerkelijke stap had effect. Samen met
haar broer staat Karien van der Loo sindsdien in
nauw contact met Xycarb. De firma maakte werk
van veiligheid op de werkvloer, onder meer in de
vorm van een meerjarenveiligheidsplan. Karien
van der Loo en Van de Sande gingen lezingen
geven bij andere bedrijven. Inmiddels zijn ze bij
vele tientallen ondernemingen langsgeweest, in
heel Nederland en ook in België.

Eind vorig jaar bracht koning Willem-Alexander
een bezoek aan Xycarb, een direct gevolg van
de inspanningen van de nabestaanden van
Toon van der Loo. Want het Helmondse bedrijf
loopt tegenwoordig voorop als het gaat om
veiligheid. Maar elders gaat het dus nog te vaak
mis. Van de Sande: „Arbeidsongevallen zorgen
in Nederland elk jaar voor duizenden
ziekenhuisopnames en tientallen doden en de
totale schadepost is berekend op acht miljard.
Dit moet echt veranderen en snel. Corona
bewijst dat zoiets kan.”

Geslaagde proef bij zestig bedrijven

Van de Sande heeft geregeld contact met de
Inspectie SZW (de voormalige
Arbeidsinspectie). Mede dankzij een
aangenomen motie van CDA-kamerlid Pieter
Heerma kwam er een proef bij zestig bedrijven
waar een arbeidsongeval had plaatsgevonden.
Alle zestig verkozen ze een
veiligheidsverbeterplan boven een boete. „De
inspectie gaat deze maatregel nu opleggen aan
bedrijven waar kleine, niet-dodelijke incidenten
zijn geweest. Maar wij willen dat deze aanpak
ook wordt ingezet na ongevallen waarbij wél
doden zijn gevallen”, aldus Karien van der Loo.

Hierbij geldt wat haar en haar broer betreft één
voornaam uitgangspunt: bedrijven moeten de
keuze krijgen. „Als een bedrijf zelf kiest voor een
verbeterplan, is dat natuurlijk veel sterker”, aldus
Van de Sande. „Een boete is de goedkoopste en
gemakkelijkste weg.” Van der Loo: „Maar wie
daar voor kiest, heeft iets uit te leggen.” Van de
Sande: „Met een plan om de veiligheid te
verbeteren kun je als bedrijf meteen aan de
slag.”

Hopelijk minder rechtszaken

De keuze voor een veiligheidsverbeterplan zou
ook het aantal juridische procedures omlaag
kunnen brengen, denkt Van de Sande. Hij ziet
dat bedrijven slepende rechtszaken nog te vaak
gebruiken om niks te hoeven doen. Terwijl wél
actie ondernemen om de veiligheid te
verbeteren naast kosten ook voor baten
zorgt. „Xycarb heeft in vijf jaar fors meer geld
uitgetrokken voor veiligheid. Maar het imago van
het bedrijf is daardoor verbeterd, waardoor het
een aantrekkelijkere werkgever is.”

Eerder deze maand werd duidelijk dat de
Inspectie SZW de keuze tussen een boete en
een veiligheidsverbeterplan nog niet wil inzetten
na incidenten met dodelijke afloop. De dienst wil
eerst nog meer ervaring opdoen met de nieuwe
aanpak. „Dat heeft ons verbaasd”, zegt Van de
Sande. „Karien en ik hebben er begrip voor
gehad dat SZW tijd nodig had, maar nu is het
moment wat ons betreft daar. De inspectie
concludeert ook zélf dat de aanpak werkt. Het
lijkt erop dat het geen prioriteit heeft.” De twee
laten het er niet bij zitten. Van der Loo: „We
gaan de landelijke politiek benaderen.” Van de
Sande: „Het is ons menens.”
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