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teRRoRisme en hoRRoR in paRijs en bRussel – what’s next?

Een terroristische daad met chemische stoffen?

De tijd is gekomen dat antiterrorisme security een volwassen domein wordt in alle chemische bedrijven. De speeltijd is 
voorbij na de mislukte aanslagen in 2015 op een gasfabriek bij Lyon op 26 juni en een opslagtankfarm bij Marseille op 
14 juli. Tot recent waren er de afgelopen decennia geen bekende aanslagen op chemische installaties in het Westen, 
maar terroristen zijn blijkbaar hun werkveld aan het verleggen en dat moeten we serieus nemen.

De bescherming van potentiële doelwitten die grote aantallen 
slachtoffers met zich mee kunnen brengen, heeft het afgelopen 
decennium al bijzondere aandacht van de overheid en het bedrijfs
leven gehad, maar moet vanwege het belang waar mogelijk steeds 
verder worden verbeterd. We kunnen alleen maar speculeren over 
welke terroristische scenario’s zich zullen realiseren, maar aange
zien op een relatief eenvoudige wijze veel slachtoffers en chaos 
maken hoofddoel van terroristen schijnt te zijn geworden, zijn 
potentiële horrorscenario’s zoals een grootschalige terroristische 
aanslag op chemische bedrijven niet meer ondenkbaar. Dat zou 
bijvoorbeeld kunnen gebeuren in de havens van Rotterdam en 
Antwerpen, in clusters zoals Chemelot en Delfzijl, in kleinere 
clusters of individuele bedrijven, of bijvoorbeeld misbruik makend 
van gevaarlijk transporten. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier 
niet enkel om een aanslag waarbij er een honderdtal slachtoffers 
kunnen vallen zoals bij de recente aanslagen in Parijs. We hebben 
het hier over potentiële scenario’s waarbij er vele honderden tot 
zelfs duizenden slachtoffers kunnen vallen in extreme omstandig
heden. Zulke horrorscenario’s zijn wel degelijk uitvoerbaar met 
relatief beperkte middelen. Angst is een zeer slechte raadgever, 
maar we dienen wel alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen 
dat dit soort horrorscenario’s nooit realiteit wordt. 

Chemische bedrijven dienen daarom hun verantwoordelijkheid  
op te nemen in deze en niet dit soort scenario’s als “ondenkbaar”,  
“nog nooit gebeurd” en dus “onbestaand” af te doen. Er zijn uiteraard 
bedrijven die antiterrorisme security heel ernstig nemen en hun 
verantwoordelijkheid opnemen, maar er zijn er ook heel wat die dat 
niet, of onvoldoende, doen. Álle zulke bedrijven (groot en klein) 
dienen mijns inziens proactief op basis van een degelijk security beleid 
(met onder andere degelijke security risico assessments en een ernstig 

uitgewerkt security management systeem), adequate antiterrorisme 
security maatregelen te nemen, naast de reactieve maatregelen die 
dikwijls wel beter zijn geregeld. Het nemen van allerlei proactieve 
maatregelen tegen terroristische aanslagen wordt in vele chemische 
bedrijven echter beschouwd als een noodzakelijk kwaad, dat enkel 
kost en niets opbrengt. Het hangt eigenlijk van de bedrijfsleiding af  
of antiterrorisme security, of het nemen van security maatregelen 
specifiek tegen terroristische aanslagen op een proactieve wijze, 
serieus genomen wordt of niet. Sommige bedrijven nemen het 
daarom ernstig, andere niet, wat onder andere zorgt voor een 
competitief nadeel voor die bedrijven die wel investeren in anti
terrorisme security en ook leidt tot het mogelijke gevaar van zwaar 
reputatieverlies van de “goede leerlingen” (want ook behorend tot  
de chemische industrie) bij een succesvolle aanslag bij een “slechte 
leerling”. Er bestaat dus momenteel geen uniforme benadering  
van antiterrorisme security in “de Nederlandse (of ook Belgische) 
chemische industrie”, zoals die wel bestaat in die industrie wat betreft 
veiligheid. Echter, het is belangrijk te beseffen dat veiligheid en 
security vanuit een proactief standpunt twee verschillende zaken 
kunnen zijn: een chemische installatie of opslagtank kan bij 
voorbeeld een heel laag risico vertegenwoordigen naar veiligheid toe 
(de kans dat een bepaald scenario zich “toevallig” voordoet, is zéér 
laag), terwijl diezelfde installatie naar security toe een heel groot risico 
kan betekenen (indien de installatie “intentioneel” wordt opgeblazen 
en het scenario moedwillig wordt geïnduceerd). 

Het mag dus duidelijk zijn dat antiterrorisme security veel meer is 
dan een enkelvoudige omheining rond de bedrijfsactiviteiten,  
een portier die naar de identiteitskaart vraagt, eventueel enkele 
camera’s in en rond de gebouwen en het gebruik van sleutels voor 
de deuren. Dit is de manier waarop vele Brzobedrijven hun 
securitymaatregelen nemen, en dit kan helpen tegen diefstal of 
misschien in sommige gevallen tegen amateurterroristen, maar 
deze maatregelen zijn écht onvoldoende tegen een goed geplande 
professionele terroristische aanslag. 

antiterrorisme security kan beter in ondernemingen, 
overheid en onderzoeksinstellingen
Enkele eenvoudige wijsheden voor beveiliging in de chemische 
sector zijn te formuleren, en deze betreffen bijvoorbeeld informatie 
over en ontwerp van de maatregelen en de bedrijfssite. Grote tanks 
en aanwijzingen die van buitenaf zichtbaar zijn, trekken bijvoor
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beeld de aandacht. Ook de veiligheid gerelateerde Sevesowetgeving 
vraagt transparantie over stoffen, scenario’s en maatregelen die 
naar terrorisme toe geen goede zaak is. Hoe minder informatie 
publiekelijk beschikbaar is over alle aanwezige installaties en 
gevaarlijke stoffen, hoe beter in termen van terrorismebestrijding. 
Wat betreft het ontwerp of de indeling van de site, zouden de 
kwetsbaarste en gevaarlijkste materialen zich in het best bescherm
de deel van het bedrijf moeten bevinden. Dubbel uitgevoerde 
omheiningen met intrusie detectie systemen zouden, net zoals bij 
nucleaire installaties, best worden ingevoerd in de chemische 
sector, alleszins voor de kritische locaties binnen de bedrijfsterrei
nen. Deze wijsheden kunnen op een systematische manier worden 
bekeken vanuit de volgende securitymanagementprincipes: het 
5Dprincipe, PICER, OPER, de rings of protection, het Perimeter
denken, en het uitvoeren van security risico assessments. 

Het 5Dprincipe staat voor Deter, Detect, Deny, Delay and Defend, wat 
betekent “ontraad, ontdek, ontken [toegang], vertraag, en verde
dig”. Dit principe betekent dat je het zo moeilijk mogelijk maakt 
voor een indringer om door te dringen tot potentiële targets binnen 
het bedrijf. Die doe je door ontradende maatregelen (bijvoorbeeld 
verlichting, poorten), detectiemaatregelen (camera’s, CCTV), 
maatregelen met betrekking tot toegang tot delen van het bedrijf 
(sleutelplan), vertragende maatregelen (bedrading, hekwerk binnen 
het bedrijfsterrein), en verdedigingsmaatregelen (bewakingsagen
ten, samenwerking met politiediensten). Het PICERprincipe is het 
bekijken van de maatregelen vanuit het standpunt van de indringer, 
en beschrijft de verschillende fasen van de indringing, namelijk 
“Prepare, Intrude, Collect, Exit, Reward” oftewel de “voorberei
dings, indringings, vergaar, exit, en beloningsfase”. Iedere fase 
kan dan onderzocht worden op te nemen maatregelen. Het 
OPERacroniem beschrijft het type maatregelen dat kan worden 
genomen: Organisational, Physical, Electronics, Reporting. Het 
rings of protectionprincipe staat voor een model dat geïnspireerd 
is op procesveiligheid (het zogenaamde layers of protectionmodel) 
en de verschillende mogelijke lagen om indringers tegen te houden. 
Security kan ook worden bekeken vanuit het Perimeterdenken: een 
bedrijf moet opgedeeld worden in verschillende perimeters of 
zones, met elk een eigen securityniveau en bijhorende security
maatregelen. Bedenk wel dat securityonderaannemers de kennis 
niet hebben om taken zoals securityrisicoanalyses binnen het 
bedrijf uit te voeren. Ze zijn ook niet goed geplaatst om inlichtingen 
over het personeel te vergaren. Ingehuurd securitypersoneel dient 
voornamelijk om het Perimeterprincipe te vergemakkelijken/
verbeteren en om het security bewustzijn van het personeel te 
verhogen, en is minder interessant als antiterrorismemaatregel. 
Tezamen met het Perimeterdenken, zijn het uitvoeren van 
securityrisicoanalyses de belangrijkste principes in het kader van 
contraterrorisme, aangezien  net zoals bij veiligheid  het kennen 
van de potentiële dreigingen, blootstellingen/kwetsbaarheden en 
verliezen, de basis vormt voor het securitybeleid van de onderne
ming en de verdere te nemen securitymaatregelen. Dergelijke 
securityrisicoanalyses moeten sowieso door bedrijfspersoneel 
gebeuren, met kennis van bedrijfsproducten en processen. Anders 
neem je eigenlijk blind securitymaatregelen en heb je geen idee of 

de genomen maatregelen adequaat zijn om professionele aanslagen 
tegen te gaan, of gewoon betrekking hebben op bewaking en 
bewustzijn. 

Deze principes zijn basisprincipes die makkelijk kunnen worden 
gevolgd. Er dienen, afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie, 
bovendien nog meer (soms erg dure) antiterrorisme security 
maatregelen te worden genomen, maar hierbij kan er best een 
economische analyse (degelijke, zo uitgebreid mogelijke, kosten/
baten afweging) worden gemaakt.

Van overheidswege zou ook de inspectie en handhaving specifiek 
meer gericht kunnen zijn op antiterrorisme security in Brzo
bedrijven. Nu bestaan zulke security inspecties niet (dat is bij 
voorbeeld wel het geval in Noorwegen). Overheden nationaal én 
internationaal niveau (EU) dienen zich ook te beraden over een 
wettelijke afweging tussen de Sevesotransparantie (in het kader van 
veiligheid) enerzijds, en wat je als maatschappij mag verwachten te 
weten (in het kader van security) van iemand die informatie over 
gevaarlijke stoffen wenst te ontvangen anderzijds. Een getrapte 
privacywetgeving of een prescreening lijken mogelijke trajecten 
om dit moeilijke probleem op te lossen. Maar zulke maatregelen 
vergen dus wetgevend werk.

Ook de academische wereld dient zich meer in te spannen om meer 
wetenschappelijk en gevalideerd onderzoek te verrichten op gebied 
van antiterrorisme security. Security onderzoek gebeurt nu veelal in 
het domein van cybersecurity, een subdomein van de bedrijfs
security dat uiteraard zeer belangrijk blijft. Echter, antiterrorisme 
security zoals het ontwikkelen van knowhow op gebied van (anti)
dronetechnologie, slimme camera’s, materialen met bepaalde 
eigenschappen, spel theoretische modellen, serious games, 
ontwerp gebaseerde antiescalatie (dominoeffect) gerelateerde 
security maatregelen en landuse planning, ontwikkeling van 
specifieke apps, cluster noodplanningsoftware en dergelijke kan 
allemaal nog veel intensiever en beter. De financiële en praktische 
steun vanuit de overheid en de bedrijfswereld is in deze onontbeer
lijk. Enkel door samenwerking tussen overheid, onderzoeksinstel
lingen en ondernemingen, kunnen de maatschappelijk complexe 
antiterrorisme vraagstukken die zich nu stellen, op korte én op 
lange termijn aangepakt worden. 

gedeelde verantWoordelijkheid 
Kortom, we moeten antiterrorisme security veel serieuzer nemen, 
en liefst zonder daarvoor de prijs van een succesvolle terroristische 
aanslag te moeten betalen. Er dient een maatschappelijk debat te 
komen over onze bereidheid als volwassen en verantwoordelijke 
maatschappij om terrorisme proactief aan te pakken in de chemische 
sector in Nederland (en België). Welke “intelligente” maatregelen 
kunnen we proactief bedenken waarbij privacy en transparantie 
geen probleem vormen voor elkaar, en welke maatregelen en beleid 
mogen we als maatschappij verwachten van de bedrijven zelf op 
gebied van antiterrorisme security (naast de overheidsmaatregelen 
die reeds bestaan of die verder kunnen worden uitgewerkt)?


	_GoBack
	_GoBack
	Voorwoord 
	Evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie vlucht MH17
	Functioneren van de nationale crisisbeheersingsorganisatie vlucht MH17
	Communicatie met en nazorg aan nabestaanden
	Informatievoorziening naar 
Tweede Kamer, media en samenleving
	Rapport MH17 Passagiersinformatie Onderzoeksraad voor Veiligheid
	Leren van de crisisbeheersing rond MH17: laat situatie leidend zijn voor aanpak
	Kabinet zet in op versterking nationale crisisbeheersingsorganisatie
	Terugblik op psychosociale hulp na MH17
	Leren van de crisis rond vlucht MH17
	Tool Netwerk Regionaal Risicoprofiel
	Nieuw boek start discussie over niveau crisisbeheersing
	Over salafistische contranarratieven
	Een terroristische daad met chemische stoffen?
	Security in de Nederlandse 
chemische industrie
	In gesprek met regio’s over de communicatiedilemma’s
	Versterking samenwerking en effectiviteit van de driehoek
	Hulp en herstel na een ramp of aanslag 
	Sturen op fragmentatie in crisissituaties
	Big Data in het veiligheidsdomein
	Informatiedeling en samenwerking leidt tot daling fraude betalingsverkeer
	Experts ontwerpen een rampbestendig gebouw
	Inspectieonderzoek gasstoring Velsen-Noord
	Europese workshop Raadswerkgroep Civiele Bescherming
	NCSC Conference 2016
	TUSExpo brengt internationale speelveld Unmanned Systems industrie samen
	Succesvolle derde editie Landelijke Veiligheidsdag
	“�Building resilience 
in turbulent times”
	Symposium lessen crises 2014/2015
	Colofon

	Knop 8: 
	Pagina 304: Off

	Knop 10: 
	Pagina 304: Off

	Knop 12: 
	Pagina 304: Off

	Knop 9: 
	Pagina 314: Off

	Knop 11: 
	Pagina 314: Off

	Knop 13: 
	Pagina 314: Off



