
Je geld of me leven 
 

John Stoop Henk de Raadt 

Fotomateriaal: Prorail 



Het is ons niet anders dan door schokken gegeven te komen tot het besef 
van de noodzaak ener verandering (Mouton 1888) 
 
Als wij voor de veiligheid geen financiele en culturele offers willen 
brengen, brengen wij mensenoffers (De Kroes 1994) 
 
Als we onze passagiers en personeel gaan ombrengen, zitten we op het 
verkeerde spoor (Anoniem) 



Praktijk van alledag: is er een patroon?  
Harmelen 1962: aanrijding op kruising 
Mook 1995: baanwerkers 
Borne 2013: ontsporen goederentrein 
Westerpark 2012: frontale botsing op enkelspoor 
 



Harmelen: aanrijding op kruising  
- 93 doden, 52 gewonden 
- mist, 50m zicht, alleen lichtseinen 
- vertraging in dienstregeling  
- terugvallen op waarneming: missen geel en rood sein 
 
 
 
Oplossing: 
 
- Invoeren remkriterium (1 of 3 snelheden) 
-  Keuze op verantwoordelijkheid machinist 
-  ATB, maar op lange termijn ingevoerd 
 
 
 
Herhaling: 
- Harmelen 2007 
-  Hanzelijn 2013 
 
 
 



Mook: baanwerkers ongeval 
- treinenloop voorrang, 3 doden 
- technische beveiliging overbrugd: wisselrevisiekastje 
- afwijken van productienorm door werkdruk 
- terugvallen op strikte procedures 
 
 
 
Oplossing: 
- scheiden functies veiligheid en leiding werkzaamheden 
- Normkader Veilig Werken 
 
 
 
Herhaling: 
- in 15 jaar 29 doden en 58 gewonde baanwerkers 
-  rood sein slecht leesbaar 



Borne: ontsporen goederentrein 
- wielbandbreuk, langdurig progressieve schadeopbouw 
- over 4 km voor 2.5 miljoen schade, baan 4 dagen dicht 
- geen delen informatie tussen betrokkenen 
- machinist verstaat alarmoproep niet 
- tdl bedient communicatiesysteem verkeerd 
 
 
 
Oplossing: 
 
- informatie uitwisselen tussen betrokkenen 
- herinstructie treindienstleider 
- invoeren volwielen 
 
Herhaling: 
- diverse rapporten ILT en OVV 
- rood sein slecht zichtbaar 
 
 



Westerpark: frontale botsing op enkelspoor 
- enkelspoor, 1 dode en 200 gewonden 
- strakke planning, weinig speling treinenloop 
- veiligheid niet in (aanpassen) dienstregeling mee ontworpen 
- onverwacht rood sein als laatste borging 
- rood sein slecht zichtbaar 
 
 
Oplossing: 
- geen dubbel berijden spoor 
- ATB op lange termijn 100% dekkend 
- ORBIT, maar nog niet fail safe 
- ETCS in de toekomst 
 
Herhaling: 
- A’dam 2004, Barendrecht 2009, Singelgracht 2012, Utrecht 2012 
- ILT en OVV: onvoldende lering getrokken 
 



Huidige tijdsbeeld 
- Terugtredende overheid 
- Eigen verantwoordelijkheid 
   nemen 
- Verwachtingen uitspreken 

 
Slogans: 
- Absolute veiligheid bestaat 

niet 
- VeiligheidsEuro is maar een 

keer uit te geven 
- Vision Zero is te duur 

 



Min BZK 2012: 
 
Verwijt aan de overheid: 
- Geen morele discussie maar 
   technocratische normen 

 
 

Verzet burgers: 
- Not in my back yard: geen risico is laag genoeg 
- Tegengeluid: ‘Ubertechnocratie’ van geïdealiseerde normen 
- Steun van peleton gepensioneerde ingenieurs 
- Deskundigheid op veiligheid is niet te weerleggen 
 



Oplossing: 
- ‘framen’ van het debat 
- Breder repertoire: geen ‘reflex’ op risicobeperking 
- Risico zelfs wenselijk en aantrekkelijk maken 
- Verleggen discussie naar andere waarden 
- Afwegen veiligheid tegen capaciteit en punctualiteit 



Doel: 
- wens tot loslaten veiligheid, andere waarden kiezen 
- ontsnappen aan morele druk tot meer veiligheid 
- verrijken argumenten overheid in risicodebat 

Rechtvaardigheid, moed, wederkerigheid 
soevereiniteit, vrijheid 



Je geld of me leven: 
meerdere ethiekscholen 

•Nutsdenken (Utilitarisme) 
•Waardenleer (Categorisch imperatief) 
•Deugdenleer (Leiderschap) 

 
Welke kiezen we? 

 



Angelsaksische Nutsdenken 
moreel fundament 
past in New Economy denken: 
kosten/baten afwegingen centraal 
 
 

Waardenleer: 
Gij zult niet doden?      Tegeltjeswijsheid! 
       Ubertechnocratie! 

Deugdenleer: 
Het goede voorbeeld geven?   Mensch durf te leven! 
       Niet klagen maar dragen! 



Hoe zat het ook alweer met: 
 
Als wij voor de veiligheid geen financiele en 
culturele offers willen brengen, brengen wij 
mensenoffers? 
 
Als we personeel en passagiers gaan ombrengen, 
dan zitten we op het verkeerde spoor? 



Kortom: Zoek het zelf maar ff uit. Veel geluk! 
Maar:  Wie blaast er straks op het fluitje? 



 
Stelling: 

 
Het spoor in Nederland 

is 
Non-Plus Ultra-Safe 

 
In 20 jaar tijd: 1 dode 

 
In 2013: 

 
17,4 miljard reizigerskm 

 
Kosten ongevallen en letsel: 

€80.850.159,-- 
 

Faalfrequente:  2x10 -10 
 

Faalkosten: 
0.0046 ct/reizigerskm 

  



Vragen, zijn er nog vragen? 


