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Ongevallen op 

de werkvloer in 2019:

07-01: Baexem, gewonde met graafmachine

07-01: Amsterdam, dode na val Bobcat van 7 meter hoogte

10-01: Bergen op Zoom, gewonde na elektrische schok

11-01: Hoorn, bestuurder shovel gewond

14-01: Weerselo, dode na val uit hoogwerker

15-01: Harlingen, gewonde na val van steiger

16-01: Veenendaal, gewonde na ongeval met heftruck

17-01: Groningen, gewonden nadat lift 6 verdiepingen valt in ziekenhuis

20-01: Krimpen aan den IJssel, gewonde beknelling boot

27-01: Katwijk, gewonde na val van stelling

30-01: Zeebrugge, Nederlandse dode na val op schip vanaf grote hoogte

30-01: Utrecht, gewonde na val van steiger

31-01: Leiderdorp, gewonden na omvallen boom in ziekenhuisrestaurant

31-01: Rijnsburg, gewonde door omvallende kratten

02-02: Nieuwdorp, (bijna) ongeval met gevaarlijke stof

07-02: Lelystad, gewonde door stalen kabel

07-02: Westerhoven, (bijna) ongeval met stalen balk

21-02: De Krim, dode na val door dak

25-02: Almelo, man bedolven onder zand

25-02: Arnhem, gewonde na ongeval met zwavelzuur

18-02: Stompetoren, dode door ongeval met heftruck

18-02: Schiedam, zwaargewonde door reachtruck

28-02: Leiden, gewonde na instorten muur

01-03: ’t Goy, dode in koelcel

05-03: Den Ham, twee gewonden na val door dak

05-03: Haarlem, dode na ongeval met stalen balk

07-03: Edam, zwaargewonde ongeval met beknelling

07-03: Apeldoorn, dode na val van laaddock

07-03: Katwijk, gewonde na val in theater

08-03: Edam, gewonde bij beknelling in machine

11-03: Helmond, zwaargewonde na val vanaf grote hoogte

12-03: Den Bosch, zwaargewonde door val 2.000 kg stalen plaat

17-03: Amsterdam, dode bij omvallen betonnen muur

18-03: Herkenbosch, dode bij beknelling laaddock

18-03: Opheusden, gewonde bij lossen vrachtwagen

19-03: Rijswijk, bouwvakker gewond bij val van hoogte

19-03: Andel, gewonde bij beknelling

20-03: Holten, dode bij ongeval met veegwagen

20-03: Zaandam, dode op scheepswerf.

20-03: Velsen, vier gewonden bij explosie

03-04: Lanaken, dode na val van 4 meter hoogte.

03-04: Bergschenhoek, beknelling door ongeval met heftruck

04-04: Nieuwkuijk, gewonde na val van steiger

08-04: Olst, leerling-bouwvakker gewond na val

11-04: Nieuwolda, dode bij kraanwerkzaamheden mestverwerkingsbedrijf

2019: 14 doden in 15 weken



Een nuancering bij de cijfers..



13 AUGUSTUS 2014

Omstreeks 12:43 - 12:57 uur

BEDRIJFSONGEVAL Xycarb Ceramics 

B.V. in Helmond

TWEE DODEN bij het uitvoeren van 

onderhoudswerkzaam-heden aan een 

reactor in het bedrijf.

Ze stikken in een reactor gevuld met 

ARGONGAS.

“Argon is een edelgas. Het is niet 

brandbaar, explosief of giftig. Het is 

reukloos, kleurloos en zwaarder dan 

zuurstof. Grote hoeveelheden van het gas 

kunnen verstikking veroorzaken doordat het 

de zuurstof verdringt.” 

Bron: Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verstikking
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Je leent mensen van hun families.

Je belooft ze veilig te laten werken.

Je laat ze na het werk ongedeerd terugkeren 

naar hun families.

Dat is de definitie van personeel en ZZP-ers



Het bedrijf Xycarb is 

veroordeeld voor dood door 

schuld.

Wij als nabestaanden werken 

samen met Xycarb.

Minimaal 5 jaar lang.

Veiligheid kost geen geld, 

maar levert geld op.



Waarom?

Waarom is dit gebeurd?

Waarom hebben ze zich 

laten verleiden?

ONZE VRAGEN:



Resultaten en Compliancy

+ - + -

Gewenst 

resultaat

Binnen de regels

Ongewenst 

resultaat

Binnen de regels

Gewenst 

resultaat en 

afwijking regels

Ongewenst 

resultaat en

afwijking regels



Pieter van Vollenhoven

‘Laat die Nationale Veiligheidsinspectie waken over het 

sjoemelen met regels en laat die inspectie toezien op het 

trekken van lessen uit ongelukken die, in allerlei sectoren, in 

de alledaagse praktijk gebeuren…

..Hou het strafrecht erbuiten, want iedereen moet vrijuit 

kunnen praten over wat er misging.’ 



https://youtu.be/7eFmJJ9uMEI

https://youtu.be/7eFmJJ9uMEI


Dank voor uw aandacht!

info@waaromjijtoon.nl

www.waaromjijtoon.nl

http://www.waaromjijtoon.nl

