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Op 24 juli 2019 is de toelevering van vliegtuigbrandstof op Schiphol verstoord als
gevolg van een storing in de systemen van Aircraft Fuel Supply B.V. (AFS). Door de
storing was het gedurende een deel van de dag niet mogelijk om vliegtuigen te
tanken. Uiteindelijk heeft de vliegtuigbrandstoflevering op Schiphol, als gevolg van
de storing, ruim acht uur stilgelegen. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen
hebben AFS en Royal Schiphol Group (Schiphol) aan TNO gevraagd onderzoek te
doen naar de oorzaak en afhandeling van de storing.
TNO heeft de storing in opdracht van AFS en Schiphol onderzocht aan de hand van
de volgende vragen:
1.
Welke procedures kent AFS in relatie tot veiligheid en bedrijfscontinuïteit en
de afhandeling van storingen? (Wat is de context waarin AFS opereert?)
2.
Wat is er gebeurd op 24 juli? Wat is de oorzaak van het uitvallen van het
systeem?
3.
Hoe is de storingsafhandeling verlopen, en zijn de daarvoor geldende
procedures gevolgd?
4.
Welke aanbevelingen zijn er om herhaling te voorkomen en/of zijn mitigerende
maatregelen aan de orde?
Het TNO-onderzoek heeft zich gericht op de toedracht en afhandeling van de storing
in de systemen van AFS en de gevolgen van de storing die hebben geleid tot
verstoring van de vliegtuigbrandstoflevering. Daarbij is rekening gehouden met
technische, organisatorische, menselijke en procesmatige factoren die (kunnen)
hebben bijgedragen aan het ontstaan en het afhandelen van de storing door AFS en
andere betrokken partijen. De door Schiphol en andere partijen genomen
crisisbeheersingsmaatregelen, om de gevolgen van de verstoring van de
vliegtuigbrandstoflevering op en rondom luchthaven Schiphol te beheersen, maakten
geen onderdeel uit van het onderzoek.
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen heeft TNO een
feiteninventarisatie uitgevoerd door middel van interviews, workshops,
documentonderzoek en een test op de getroffen systemen. TNO heeft gesproken
met directbetrokkenen bij de gebeurtenissen op 24 juli en experts op het gebied van
de installaties van AFS. Daarnaast zijn alle beschikbare systeem logs opgevraagd
evenals relevante communicatie tijdens het incident.
De verzamelde informatie is geordend en geanalyseerd met behulp van de TripodBèta methode. Dit is een methode om gebeurtenissen van een incident en hun
relaties in kaart te brengen en te analyseren. Met deze methode worden gebreken,
en mogelijke beslissingen die aan het incident hebben bijgedragen, geïdentificeerd.
De methode maakt het mogelijk om gebeurtenissen te relateren aan
mogelijke zwaktes in een systeem en op basis daarvan mogelijke aanpassingen te
identificeren om vergelijkbare incidenten te voorkomen.
Uitkomsten van het onderzoek
AFS is (in opdracht van de aangesloten oliemaatschappijen) verantwoordelijk voor
de ontvangst, opslag en distributie van vliegtuigbrandstof (Jet A1) op Schiphol.
Vanwege de aard van haar werkzaamheden valt AFS onder de werkingssfeer van
het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en is als zodanig gehouden aan naleving
van wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsveiligheid, omgevingsveiligheid en
rampenbestrijding. AFS is zich bewust van het belang van ononderbroken levering
(‘No fuel, no flight’). Er worden geen eisen (wettelijk of anderszins) aan AFS gesteld

met betrekking tot leveringszekerheid en AFS hanteert hiervoor geen expliciete
uitgangspunten. De veiligheidsfilosofie van AFS bepaalt dat bij storingen die een
veiligheidsrisico meebrengen de volledige vliegtuigbrandstoflevering wordt
stilgelegd. Hiermee krijgt veiligheid prioriteit boven continuïteit.
De storing op 24 juli 2019 is veroorzaakt door een fout in de elektrische installatie –
een losse nuldraad – die vermoedelijk in februari 2019 is ontstaan tijdens een
modificatie van een schakelaar. Doordat de aangesloten systemen hun spanning
normaal gesproken via een Uninterruptible Power Supply (UPS) ontvangen, en niet
via de betreffende draad, is deze fout tussen februari en 24 juli zonder gevolgen
gebleven. Bij geplande onderhoudswerkzaamheden op 24 juli 2019 is de UPS
uitgeschakeld waardoor de systemen op de losse draad werden aangesloten. Dit
had instabiele spanningen als gevolg. Een deel van de aangesloten systemen kreeg
te maken met overspanning, waardoor diverse voedingen en componenten zijn
doorgebrand. Als gevolg hiervan trad een Emergency Shut Down (ESD) op en is de
volledige vliegtuigbrandstoflevering tot stilstand gekomen.
De storingsafhandeling heeft circa 8,5 uur geduurd. In deze periode is eerst het
probleem geïdentificeerd waarna de spanning is gestabiliseerd. Vervolgens zijn de
getroffen systemen gecontroleerd en wanneer nodig hersteld. Tenslotte is de
installatie stapsgewijs weer opgestart. De duur van de storingsafhandeling kan
worden verklaard door het aantal systemen dat moest worden gecontroleerd en
waar nodig hersteld. Ook het opnieuw veilig in gebruik nemen van de installaties van
AFS heeft tijd in beslag genomen. AFS beschikt niet over een fysieke
uitwijkmogelijkheid voor de besturing van de installaties waardoor alle
besturingssystemen gerepareerd moesten worden voordat de
vliegtuigbrandstoflevering kon worden hersteld. Het is niet mogelijk gebleken om de
vliegtuigbrandstoflevering parallel aan de herstelwerkzaamheden op handmatige
wijze veilig op te starten.
De procedures voor storingsafhandeling zijn gevolgd. In lijn met wat is aangegeven
in het bedrijfsnoodplan van AFS is het crisisteam ingesteld en het crisisplan van AFS
geactiveerd. Zoals voorgeschreven in het business continuity management plan van
AFS is parallel aan de herstelwerkzaamheden onderzocht of volgens een
werkinstructie handmatige deellevering van vliegtuigbrandstof kon worden gestart
(het gaat bij handmatig leveren altijd om een deellevering). Nadat de ESD was
opgeheven, is geprobeerd handmatige deellevering op te starten. Op het moment
dat handmatige deellevering mogelijk was, kon ook de automatische besturing
worden hervat waardoor handmatige deellevering niet meer nodig was.
Het bedrijfsnoodplan en het business continuity management plan van AFS bieden
weinig houvast voor de afhandeling van een meervoudige technische storing (een
storing waarbij niet één maar meerdere kritieke systemen worden geraakt). Zo
maakt een meervoudige technische storing geen onderdeel uit van de scenario’s die
in het business continuity management plan zijn opgenomen. Ook in het crisisplan
van AFS wordt niet uitdrukkelijk voorzien in incidenten met (meervoudige)
technische storingen.
Aanbevelingen
Om herhaling van vergelijkbare storingen te voorkomen of de gevolgen te beperken,
doet TNO de volgende aanbevelingen:
1.
De vliegtuigbrandstoflevering is essentieel voor de continuïteit van de
luchthaven. Onderzoek of de leveringszekerheid van vliegtuigbrandstof kan worden
verbeterd door met de betrokken partijen expliciete uitgangspunten te formuleren en
daaraan uitvoering te geven.
2.
De storing op 24 juli laat zien dat meervoudige technische storingen een
bedreiging vormen voor de continuïteit van de vliegtuigbrandstoflevering en de
luchthaven. Onderzoek hoe de leveringszekerheid kan worden verbeterd door het
opnemen van een meervoudige technische storing als onderdeel van het crisisplan
en het business continuity management plan van AFS.

3.
In het business continuity management plan van AFS wordt voorgeschreven
dat in geval van storing van bepaalde kritieke systemen kan worden overgegaan op
handmatige bediening ten behoeve van een deellevering. De werkinstructie voor
handmatige bediening kent als voorwaarde dat deze niet kan worden uitgevoerd
wanneer er sprake is van een Emergency Shut Down (ESD). Verstoring van kritieke
systemen leidt naar verwachting in de praktijk vaak tot een ESD. Onderzoek onder
welke voorwaarden er in geval van meervoudige technische storingen kan worden
overgegaan op handmatige bediening van een deel van de
vliegtuigbrandstoflevering. Meer specifiek: ga na in hoeverre handmatige bediening
een realistisch alternatief is bij (meervoudige) technische storingen.
4.
De besturing van het hydrant gebeurt vanuit één technische ruimte.
Onderzoek in hoeverre het creëren van een fysieke uitwijkmogelijkheid van de
besturing van het hydrant het risico op (langdurige) verstoring van de
vliegtuigbrandstoflevering verkleint.
5.
Zorg voor meer gedetailleerde verslaglegging van incidenten (tijdstippen,
technische handelingen) zodat naderhand beter kan worden geëvalueerd en
geleerd.
6.
De storing van 24 juli laat zien dat relatief kleine gebreken omvangrijke
gevolgen kunnen hebben in een essentiële infrastructuur. Zorg er daarom voor dat
het belang van systemen continu onder de aandacht blijft van iedereen die werkt
met de installaties van AFS.

