
Bedrijfsongevallen gebeuren veel te vaak. De nasleep van een bedrijfsongeval is daarbij 
voor nabestaanden vaak een zwaar proces met veel wrok. Bij Xycarb in Helmond ging 
het anders. In dit bedrijf kwamen 2 mannen bij een ongeval om het leven. De Inspectie 
heeft een rapport opgesteld. Het hielp de nabestaanden bij de onverwachte keuzes die 
ze daarop maakten. 

Bij Xycarb waren de 2 slachtoffers bezig met een onderzoek naar een defect in een reactor. Een 
van hen ging via een ladder de reactor in. Bovenin bij de opening was er nog net genoeg zuurstof, 
maar hoe dieper in de tank, hoe meer deze man in argongas terecht kwam. Eén teug van dit gas 
en je raakt al bewusteloos. De tweede man heeft de eerste waarschijnlijk willen redden. Beiden 
kwamen door verstikking om het leven.  

Het werd een strafzaak. Op 9 november 2015 werd de eis uitgesproken tegen Xycarb. Uiteindelijk 
kreeg het bedrijf een boete van 150.000 euro waarvan de helft voorwaardelijk. “Deze straf was 
veel te laag en voelde niet juist,’’ aldus de nabestaanden. Daarbij was tijdens het proces de 
advocaat die Xycarb vertegenwoordigde zeer kwetsend. Hij had geprobeerd het ongeval af te 
schuiven op hartklachten van een van de slachtoffers. Een arts in het ziekenhuis had echter 
aangegeven dat het slachtoffer inmiddels klachtenvrij was. “Deze uitspraken voelden als een stomp 
in de maag. Wij vonden het noodzakelijk dat de rechter deze uitspraken zo snel als mogelijk zou 
verwerpen.’’ 

Na het vonnis en de hevige uitspraken zaten de nabestaanden eind vorig jaar met de vraag: “Wat 
willen wij eigenlijk?” Daarop zijn ze naar het moederbedrijf Schunck in Duitsland gereden om met 
de Voorzitter van de Raad van Toezicht en de CEO om de tafel te gaan zitten. Ze eisten excuses 
voor de uitspraken van de advocaat. Zo ja, dan wilden de nabestaanden helpen bij het investeren 
van het smartengeld in een project onder de naam Safety-plan 2020. Dat houdt in dat Xycarb 
jaarlijks 20.000 euro extra investeert in veiligheid. Ook legt het bedrijf elk jaar de productie een 
dag plat; de werknemers zijn dan alleen bezig met veiligheid. Naar aanleiding van deze eis van de 
nabestaanden is een mediator aangetrokken en kwamen er in mei excuses van Xycarb. 
 
De eerste veiligheidsdag heeft al plaatsgevonden en was volgens de nabestaanden een groot 
succes: “Wij zijn zeer trots op hoe alles uiteindelijk gelopen is en zijn blij dat Xycarb meteen een 
positieve persuitlating deed. Wij zullen ons blijven inzetten voor veiligheid en wij willen graag 
iedereen die in een zelfde situatie belandt meegeven dat een verbetertraject beter is dan boetes. 
Uiteindelijk helpt dit namelijk alle partijen vooruit en dat is de beste manier om het verlies een 
plaats te geven.’’   

Het rapport van de arbeidsinspecteurs was van groot belang om het werk bij Xycarb veiliger te 
maken, vinden de nabestaanden. “De inspecteurs hebben belangrijk werk gedaan. Er stond op 
meer dan 1000 pagina’s gedetailleerd beschreven wat er was misgegaan. Daardoor wisten we ook 
hoe het beter moest. Dat waarderen we enorm.” 

• Lees het indrukwekkende verhaal van de weduwe van een van de slachtoffers. 

• Lees de reactie van inspecteur Renate van Leeuwen die samen met Brian van Otterdijk het 
ongeval heeft onderzocht.  

Reactie Renate: 

‘Je doet het ook voor de nabestaanden’ 

Renate van Leeuwen heeft samen met Brian van Otterdijk het ongeval bij Xycarb onderzocht. Hoe 
vindt zij het dat de nabestaanden zo positief zijn over hun rapport? “Het is ons werk”, antwoordt ze 
bescheiden. “Het is fijn dat de nabestaanden er zoveel aan hebben. Voor een deel doe je het ook 
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voor hen. Je houdt er rekening mee dat slachtoffers of hun nabestaanden iets met je rapport 
kunnen doen.” 

“Het is een fijn gevoel dat het rapport in dit bedrijf tot verbeteringen heeft geleid. Daar ben ik best 
wel trots op. Nabestaanden hebben in plaats van nog hogere boetes bereikt dat het bedrijf gaat 
investeren in veiligheid en een modelbedrijf wil worden. Je kunt dat wel via handhaving afdwingen, 
maar dit is veel effectiever. Het leidt tot gedragsverandering bij werknemers.” 

Renate hoopt dat ook andere bedrijven hieruit leren.”Er vallen jaarlijks meer dodelijke slachtoffers 
door zuurstoftekort.”


