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Lijst van afkortingen en definities
BUA

Back-up arts

EHBO

Eerste Hulp bij Ongelukken

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GL

Gemeentelijke Lijkschouwer

HMI/OIM

Hoofd Mijnbouwinstallatie/ Offshore Installation Manager /plv. HMI

KWC

Kustwachtcentrum

LE

Landelijke Eenheid Politiediensten

MBI

Mijnbouw Installatie

OvJ

Officier van Justitie

TMP

Team Maritieme Politie

VR-NHN

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Wettelijke regelingen
Wet op de
lijkbezorging

met name hoofdstukken I en II

Besluit op de
lijkbezorging

Paragraaf 9

Gerelateerde NOGEPA Industrie Standaarden
Standaard 80

Standards and Document Control
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Gehanteerde terminologie in deze Standaard
In paragraaf 2.2 van deze NOGEPA Standaard 32 is de status van de verschillende bepalingen in
deze Standaard toegelicht. Die toelichting sluit aan op de beschrijving zoals gegeven in paragraaf
2.2 van de NOGEPA Industrie Standaard 80 (Standards and Document Control). Daarbij is met
kleurcodering aangegeven welke status een bepaling heeft met betrekking tot een daarin
beschreven methode of toepassing:
‘shall’

means that such method or practice reflects a mandatory provision of
law (in Dutch: dwingend recht). Such method or practice is mandatory
for those who are the addressees of such provision (mostly the
operators). A Standard can describe or quote, but not amend, mandatory
provisions. When an operator in exceptional cases for technical,
operational or HSE reasons cannot comply, exceptions shall be
documented and reported, and risks mitigated. Please note that this
does not release the operator from the obligation to comply with the
law. *

‘should’

means that such method or practice reflects a Good Operating Practice.
An operator is generally expected to apply such method or practice, but
a specific situation may require a specific alternative. In other words: the
operator complies or explains, and documents the explanation. *

‘could’

means that such method or practice is of an advisory nature or
mentioned by way of example. An operator is not obliged to comply and
is not obliged to explain if he does not comply.

* Please refer to paragraph 2.3 of Standard 80 (Standards and Document Control), for further
explanation on an exception of a ‘shall’ provision, or on a comply-or-explain of a ‘should’ provision.
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1.

Samenvatting
De Wet op de lijkbezorging geeft regels hoe te handelen bij overlijden in Nederland. Het is echter
de realiteit dat mensen komen te overlijden op een (mijnbouw)installatie op zee. De procedures
uit de Wet op de lijkbezorging zijn op dergelijke situaties niet altijd toepasbaar. Om die reden
zijn in het Besluit op de lijkbezorging aanvullende en deels afwijkende regels vastgelegd.
Deze standaard is opgesteld ter uitvoering van de regels uit het Besluit op de lijkbezorging.
Belangrijk is hoe en door wie kan worden vastgesteld dat een persoon is overleden en door wie
er moet worden gehandeld nadat het overlijden is vastgesteld.
Een belangrijke rol is weggelegd voor onder andere de offshore verpleegkundige, de HMI en de
back-up arts. Deze Standaard beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken
personen.
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2.

Doel en toepassing

2.1

Doel en toepassing
De Wet op de lijkbezorging geeft regels hoe te handelen bij overlijden in Nederland. Bij
overlijden op een installatie ter zee gelden op enkele punten van deze wet aanvullende en
deels afwijkende regels. Deze aanvullende en afwijkende regels zijn vastgelegd in het Besluit
op de lijkbezorging, paragraaf 9, getiteld: ‘De wijze waarop wordt gehandeld met lijken van
personen, overleden op installaties ter zee’. Ter uitvoering van deze regels is Standaard 32
opgesteld.
In deze Standaard wordt beschreven hoe er gehandeld dient te worden wanneer een persoon
is overleden op een installatie ter zee.
De Standaard is opgedeeld in 2 delen:
-

Hoofdstuk 3 behandelt overlijden in Nederland en verschillende gevolgen tussen
overlijden op zee en aan de wal.
Hoofdstuk 4 geeft aan hoe en door wie gehandeld moet worden om overlijden op een
mijnbouwinstallatie vast te stellen en de handelingen na het overlijden op een
mijnbouwinstallatie.

Deze Standaard is van toepassing op ieder overleden persoon op een mijnbouwinstallatie. In
het Besluit op de lijkbezorging wordt een mijnbouwinstallatie aangeduid als een ‘installatie ter
zee’. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een installatie in de territoriale wateren
of een installatie op het Nederlandse deel van het continentale plat.
2.2

Status
In onderstaande tekst is in algemene bewoordingen de status van de verschillende bepalingen
van de standaard verwoord. In de Standaard wordt aangegeven welke status een bepaling heeft.
Er bestaan binnen de Standaard drie niveaus waarop men gebonden kan zijn aan de inhoud van
de Standaard.
1. Beschrijvingen van dwingend wettelijke regels is men verplicht in acht te nemen. Indien een
Mijnbouwonderneming hiervan wil afwijken, zal men dit vooraf moeten overleggen met het
bevoegd gezag. Bij beschrijvingen van wettelijke regels wordt verwezen naar het voorschrift
of de regel waarop de beschrijving is gebaseerd (wordt in deze Standaard in blauw
weergegeven).
2. Beschrijvingen van Good Industry Practice, moet men in principe navolgen. Een
Mijnbouwonderneming kan hiervan afwijken, maar moet schriftelijk onderbouwen waarom
men afwijkt en hoe men een gelijkwaardig veiligheidsniveau handhaaft. Good Industry
Practice is herkenbaar aan het gebruik van de tegenwoordige tijd.
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3. Beschrijvingen van voorbeelden, dienen ter informatie, maar
Mijnbouwonderneming zonder verdere onderbouwing naast zich neerleggen.

kan

een

Deze Standaard bevat slechts beschrijvingen van dwingend wettelijke regels en beschrijvingen
van Good Industry Practice. Categorie 3 komt niet voor.
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3.

Overlijden in Nederland
Bij overlijden kan sprake zijn van een natuurlijke dood of een niet-natuurlijke dood. De dood
door ouderdom, verval van krachten of door ziekten wordt aangeduid als natuurlijke dood. In
alle andere gevallen (bijvoorbeeld ongeval, moord, zelfdoding) is er sprake van een nietnatuurlijke dood.
In Nederland mag elk persoon de dood vaststellen. Alleen een arts kan de overlijdensverklaring
afgeven.

3.1

Natuurlijke dood
In geval van een natuurlijke dood dient de (behandelend) arts zich ervan te vergewissen dat er
geen aanwijzingen zijn die zouden kunnen wijzen op een niet-natuurlijke doodsoorzaak. Is de
betreffende arts daarvan overtuigd dan vult deze de overlijdensverklaring in. Met deze
overlijdensverklaring van de arts kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van
overlijden opstellen en een schriftelijk verlof tot begraving of crematie afgeven. Pas hierna mag
het lijk worden begraven of gecremeerd.

3.1.1 Niet-natuurlijke dood
Indien er (mogelijk) sprake is van een niet-natuurlijke doodsoorzaak is het de (behandelend) arts
verboden een overlijdensverklaring in te vullen. In dat geval dient het lijk te worden geschouwd
door de gemeentelijke lijkschouwer, veelal in samenwerking met een ambtenaar van de
forensische opsporing.
Lijkschouwing dient plaats te vinden bij lijkvinding, waarvan gesproken wordt wanneer datum
en tijdstip en/of oorzaak van het overlijden niet duidelijk zijn. De lijkschouwer, in het algemeen
een arts van de GGD van de Veiligheidsregio waar het overlijden heeft plaatsgevonden of waar
het lichaam aan land wordt gebracht, stelt na het schouwen een lijkschouwrapport op, vult een
artikel 10 verklaring en een B-verklaring in en rapporteert de bevindingen aan de (hulp)officier
van justitie. De hulpofficier overlegt, waar nodig, naar aanleiding hiervan met de officier van
justitie. De officier van justitie kan besluiten het lijk in beslag te nemen voor nader onderzoek,
zoals een obductie (lijkopening, uitgevoerd door de patholoog-anatoom met als doel de
doodsoorzaak nader vast te stellen). Al dan niet na nader onderzoek geeft de officier van justitie
een verklaring af van geen bezwaar tegen begraving of crematie. Pas dan mag de begrafenis of
crematie plaatsvinden.
3.1.2 Verschillende gevolgen van overlijden op een installatie ter zee en aan de wal
1. Aan de wal kan bij overlijden in het algemeen snel een arts ter plaatse zijn om de dood te
constateren. Bij overlijden op een installatie ter zee zal het enige tijd duren voor een arts
ter plaatse is. Het daadwerkelijk constateren van de dood kan in principe door iedereen
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worden gedaan, waarbij een back-up arts telefonisch, op basis van de bevindingen van de
offshore verpleegkundige of het hoofd van de mijnbouwinstallatie (HMI), kan bepalen dat
de betrokken persoon vrijwel zeker is overleden. Indien het een natuurlijke dood betreft
kan met de politie afgesproken worden dat de schouw ter land zal worden uitgevoerd. Dit
wordt dan verricht door de gemeentelijke lijkschouwer van de (lucht)havenstad waar het
lichaam aan land komt. Bij een mogelijke niet-natuurlijke dood (onduidelijke doodsoorzaak,
lijkvinding, ongeval etc.) dient het lichaam te blijven op de plaats waar het is gevonden en
dient deze ruimte te worden afgesloten. Zowel de politie als de gemeentelijke lijkschouwer
zullen dan ter plaatse komen.
2. Bij overlijden op een installatie ter zee dient altijd de officier van justitie te Amsterdam te
worden geïnformeerd, ook in geval van een natuurlijke dood (zie hierover paragraaf 4.2 van
deze Standaard). Dit wijkt af van de situatie aan de wal, waarbij bij een geval van overlijden
door een natuurlijke oorzaak niet aan de officier van justitie behoeft te worden
gerapporteerd.
3. Na overlijden op een installatie ter zee dient het lijk naar de wal te worden gebracht, waarbij
het de landsgrens passeert. Hiervoor gelden speciale regels.
3.2

Mogelijke situaties van overlijden op een mijnbouwinstallatie
Er zijn vier situaties te onderscheiden bij overlijden op een mijnbouwinstallatie die van elkaar
verschillen:
1.
2.
3.

4.

Betrokken persoon is al overleden, natuurlijke doodsoorzaak is zeer waarschijnlijk.
Voorbeeld: iemand wordt dood gevonden (kan ook een niet-natuurlijke dood zijn!).
Betrokkene is al overleden, niet-natuurlijke doodsoorzaak kan niet worden uitgesloten.
Voorbeeld: iemand wordt dood aangetroffen na verhanging.
Iemand overlijdt op een platform ten gevolge van ziekte of gebrek, natuurlijke
doodsoorzaak is waarschijnlijk
Voorbeeld: iemand krijgt een hartstilstand en reanimatie mag niet baten.
Iemand overlijdt op een installatie ten gevolge van een ongeval, niet-natuurlijke dood
(ongeval)
Voorbeeld: iemand valt van grote hoogte en overlijdt ter plaatse.

In de gevallen 1 en 2 is de dood al ingetreden, levensreddende handelingen zijn zinloos.
In de gevallen 3 en 4 vindt het overlijden mogelijk plaats in aanwezigheid van anderen. Zo lang
de dood nog niet vaststaat worden levensreddende handelingen toegepast, bijvoorbeeld
reanimatie en beademing).
Zo lang de betrokken persoon nog niet is overleden, zal alles op levensreddend handelen gericht
zijn. Dat kan tot gevolg hebben dat de persoon wordt verplaatst, reanimatiehandelingen worden
toegepast, geneesmiddelen en/of zuurstof worden toegediend. Wanneer de betrokken persoon
dood wordt gevonden, en zeker wanneer daarbij al duidelijke doodskenmerken bestaan
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(lijkstijfheid, lijkvlekken, afkoeling) zijn levensreddende handelingen zinloos en dienen deze
uiteraard achterwege te worden gelaten.

4.

Procedure hoe te handelen bij overlijden op een
mijnbouwinstallatie

4.1

Vaststelling van overlijden
De hiernavolgende handelingen ter vaststelling van het overlijden van een persoon worden
uitgevoerd door de offshore verpleegkundige of, bij afwezigheid van de offshore
verpleegkundige, door diegene(n) die belast is (zijn) met de medische verzorging aan boord, te
weten de paramedic/EHBO-er en/of het hoofd van de mijnbouwinstallatie. Bij afwezigheid van
de offshore verpleegkundige wordt in het hierna volgende derhalve onder offshore
verpleegkundige mede begrepen paramedic/EHBO’er en/of het hoofd van de
mijnbouwinstallatie.
De offshore verpleegkundige neemt, in geval van (waarschijnlijk) overlijden, terstond contact op
met de back-up arts van de organisatie die de telefonische back-up diensten levert aan de
betreffende mijnbouwinstallatie.
De dood is vrijwel zeker indien bij onderzoek aan het lichaam van betrokkene wordt vastgesteld:
−
−
−
−

Dat geen hartslag hoorbaar is met de stethoscoop in de hartstreek, en
Dat geen ademhaling waarneembaar is, en
Dat de betrokkene wijde pupillen heeft die niet vernauwen wanneer met fel licht in het
oog wordt geschenen, en
Dat geen knipperreactie van het ooglid optreedt bij aanraking van het hoornvlies.

De dood is al langer geleden ingetreden indien er sprake is van:
−
−
−

Lijkstijfheid;
Duidelijke afkoeling van het lichaam;
Lijkvlekken op laag liggende delen van het lichaam.

De back-up arts stelt na overleg met de offshore verpleegkundige vast of de betrokken persoon
overleden is.
N.B.
−

−

Bij onderkoelde slachtoffers kan het zeer moeilijk zijn de dood vast te stellen. Een
onderkoelde patiënt mag pas dood worden verklaard als deze na opwarmen nog steeds
de kenmerken van de dood vertoont.
Indien door de offshore verpleegkundige levensreddende handelingen, zoals een
reanimatie, worden uitgevoerd en tenslotte blijkt dat het zinloos is om deze voort te
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zetten, dan worden deze handelingen uitsluitend gestaakt na telefonische instemming
van de back-up arts. Deze arts draagt in dat geval de eindverantwoordelijkheid voor het
staken van deze handelingen.
4.2

Hoe te handelen na vaststelling van overlijden
Hierna wordt ervan uitgegaan dat het overlijden van een persoon op een mijnbouwinstallatie is
vastgesteld. Dat wil dus zeggen dat de betrokken persoon dood is aangetroffen, of dat hij of zij
ten gevolge van een ongeval of ziekte is overleden. Hieronder wordt uiteengezet welke
richtlijnen dienen te worden gevolgd door de betrokken functionarissen. Dit is tevens in
schematisch weergegeven in het stroomschema van bijlage 1.
Betrokken bij het overlijden van een persoon op een mijnbouwinstallatie zijn ten minste de
volgende personen:
1. De offshore verpleegkundige (indien het een installatie betreft met meer dan 25
personen)
2. Het hoofd van de mijnbouwinstallatie
3. De offshore back-up arts voor telefonische advisering
4. Het kustwachtcentrum te Den Helder
5. De dienstdoende ambtenaar van de Landelijke Eenheid, Team Maritieme Politie
6. De dienstdoende inspecteur van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
7. De gemeentelijke lijkschouwer van de GGD Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
8. De geconsigneerde functionaris van de betreffende operator
9. De officier van justitie te Amsterdam
10. De dienstdoende douanebeambte te Den Helder
11. De begrafenisondernemer te Den Helder
De offshore verpleegkundige (1)
De offshore verpleegkundige heeft de volgende taken:
1. Contact met Back-up Arts;
2. Ervoor zorgdragen dat het lijk niet wordt verplaatst of bewogen, en erop toezien dat op de
plaats waar de overledene is gevonden niets wordt verplaatst of veranderd;
3. Onmiddellijke rapportage van het overlijden aan het hoofd van de mijnbouwinstallatie;
4. Eventueel mentaal ondersteunen van overige bemanningsleden van de installatie;
5. Assisteren bij het onderzoek van de arts of gemeentelijke lijkschouwer en -na toestemming
hiervoor van de officier van justitie- assisteren bij het gereedmaken van het lijk voor vervoer
naar de wal na het onderzoek van de lijkschouwer.
Het hoofd van de mijnbouwinstallatie (2)
1. Informeert de verantwoordelijke functionarissen van de mijnbouwonderneming aan de wal
(buiten kantooruren de geconsigneerde van de mijnbouwonderneming);
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2. Informeert de officier van justitie te Amsterdam (088-6994420 /088-6990176) (buiten
kantooruren 06-29172615 of 06-10584491, bij geen gehoor Piket ovj – 06-48137085)dat op
de mijnbouwinstallatie een persoon is overleden. De HMI geeft daarbij de naam en de
contactgegevens van de offshore back-up arts door.
3. Informeert het Kustwachtcentrum te Den Helder dat op de installatie een persoon is
overleden. Het Kustwachtcentrum informeert het Landelijke Eenheid/Team Maritieme
Politie en SodM.
4. Ziet er op toe dat het lijk niet wordt verplaatst of wordt bewogen tot toestemming is
verleend dat dit wel mag geschieden. Verplaatsing van het lijk is niet toegestaan zonder
toestemming van de officier van justitie wanneer er tekenen of aanduidingen zijn van een
niet-natuurlijke dood, of die niet uitgesloten kunnen worden geacht.
5. Nadat aan boord de overledene door de arts is gezien of door de gemeentelijke lijkschouwer
is geschouwd (in geval van een niet natuurlijke dood en justitie te kennen heeft gegeven dat
het lijk mag worden getransporteerd, is het de verantwoordelijkheid van de HMI dat het lijk
in een luchtdicht omhulsel verpakt wordt en op een brancard gelegd voor transport naar de
wal. Tot het moment van transport wordt het lijk bewaard op een zo koel mogelijke plaats.
De HMI kan deze taak delegeren aan de offshore verpleegkundige of aan anderen aan
boord.
6. Draagt er zorg voor dat de persoonsdocumenten van de overledene met het lijk worden
vervoerd naar de wal.
De offshore back-up arts (3)
1. De offshore back-up arts stelt na telefonisch overleg met de offshore verpleegkundige of
het hoofd van de mijnbouwinstallatie vast dat de betrokken persoon waarschijnlijk is
overleden. Hij laat zich zo goed mogelijk informeren over de wijze waarop de overledene is
aangetroffen dan wel de omstandigheden onder welke de betrokkene is overleden.
2. De offshore back-up arts informeert het Kustwachtcentrum te Den Helder over het
overlijden, met het verzoek of het LE/Team Maritieme Politie contact met hem opneemt.
3. De offshore back-up arts stelt de procedure in werking voor transport naar de
mijnbouwinstallatie. Daarbij wordt een verzamelpunt afgesproken en de helikopter- of boot
onderneming via de operator gealarmeerd met het verzoek de procedure op te starten,
maar pas te vertrekken wanneer alle functionarissen die meegaan gereed zijn voor vertrek.
De functionarissen onderhouden onderling contact over tijdstip van vertrek.
4. De offshore back-up arts informeert de contactpersoon van de betreffende
mijnbouwonderneming over het vermoedelijke overlijden.
5. De offshore back-up arts informeert telefonisch de gemeentelijke lijkschouwer over de
omstandigheden waaronder het overlijden heeft plaatsgehad (de dienstdoende forensisch
geneeskundige is oproepbaar via de Meldkamer van de Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord, telefoon 072 – 75 14 420).
6. De offshore back-up arts kan besluiten zelf mee te gaan naar de installatie om bijstand te
verlenen aan de overige bemanningsleden, of besluiten dit te laten uitvoeren door een
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andere arts die beschikbaar is voor de offshore trip. Indien de back-up arts zelf meegaat,
dient hij vervanging te regelen voor zijn taak als telefonisch back-up arts.
7. Indien de offshore back-up arts niet naar het platform vertrekt houdt deze regelmatig
contact met het platform (ter info: het Kustwachtcentrum heeft verder geen bemoeienis met
voorval).
Het kustwachtcentrum te Den Helder (4)
1. Het Kustwachtcentrum krijgt de melding dat op een mijnbouwinstallatie een persoon is
overleden, zowel van het hoofd van de mijnbouwinstallatie als van de offshore back-up arts.
Het telefoonnummer waarop de offshore back-up arts bereikbaar is wordt genoteerd.
2. Het Kustwachtcentrum informeert de dienstdoende ambtenaar van de Landelijke Eenheid,
Team Maritieme Politie over het overlijden op een mijnbouwinstallatie onder vermelding
van de naam en het telefoonnummer van de offshore back-up arts.
3. Het Kustwachtcentrum informeert de dienstdoend inspecteur van Staatstoezicht op de
Mijnen over het overlijden op de mijnbouwinstallatie.
De ambtenaar van de Landelijke Eenheid, Team Maritieme Politie (5)
1. De politieambtenaar krijgt van het Kustwachtcentrum de melding dat op een
mijnbouwinstallatie iemand is overleden.
2. De politieambtenaar neemt telefonisch contact op met de back-up arts en informeert naar
de omstandigheden waaronder het overlijden heeft plaatsgevonden. Indien daar aanleiding
toe is neemt de politieambtenaar telefonisch contact op met de HMI om nadere informatie
te krijgen.
3. De politieambtenaar begeeft zich naar het afgesproken verzamelpunt voor vertrek naar de
mijnbouwinstallatie.
4. Ter plaatse stelt de politieambtenaar een onderzoek in naar de omstandigheden waaronder
het overlijden heeft plaatsgehad. De bevindingen worden gerapporteerd aan de officier van
justitie te Amsterdam. Indien er aanwijzingen zijn voor strafbare feiten handelt hij conform
de richtlijnen die daarvoor gelden.
5. De politieambtenaar draagt er zorg voor dat er een door de officier van justitie
ondertekende verklaring wordt afgegeven aan de douane, vermeldende de naam van de
overledene, diens nationaliteit en de plaats waar het lijk uiteindelijk heen wordt vervoerd.
De inspecteur van Staatstoezicht op de Mijnen (6)
1. De inspecteur van SodM krijgt van het Kustwachtcentrum de melding dat op een
mijnbouwinstallatie iemand is overleden.
2. De inspecteur neemt telefonisch contact op met de HMI en/of de verantwoordelijke
functionarissen van de betreffende mijnbouwonderneming en informeert naar de
omstandigheden waaronder het overlijden heeft plaatsgehad.
3. Indien daar aanleiding toe bestaat besluit de inspecteur op het platform een onderzoek in
te stellen.
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4. De inspecteur begeeft zich naar het afgesproken verzamelpunt voor vertrek naar de
mijnbouwinstallatie.
5. Op de installatie stelt de inspecteur een onderzoek in, en rapporteert daarvoor op de
daarvoor voorgeschreven wijze.
De gemeentelijke lijkschouwer (7)
1. De gemeentelijke lijkschouwer krijgt van de LE/Team Maritieme Politie de melding dat op
een mijnbouwinstallatie niet kan worden uitgesloten dat er sprake is van een natuurlijke
dood en dat er ter plaatse moet worden geschouwd (de dienstdoende forensisch
geneeskundige/GGD arts is oproepbaar via de Meldkamer van de Veiligheidsregio NoordHolland Noord, telefoon: 072 – 75 14 420).
2. De gemeentelijke lijkschouwer neemt telefonisch contact op met de back-up arts en
informeert naar de omstandigheden waaronder het overlijden heeft plaatsgevonden.
3. De gemeentelijke lijkschouwer begeeft zich naar het afgesproken verzamelpunt voor
vertrek naar de mijnbouwinstallatie.
4. Op de installatie schouwt de gemeentelijke lijkschouwer het lijk en stelt formeel de dood
vast. De bevindingen worden besproken met de politieambtenaar en gerapporteerd aan de
officier van justitie te Amsterdam. De lijkschouwer vult de overlijdensverklaring en de
doodsoorzaakverklaring in. Indien de overledene een buitenlander was wordt tevens door
de lijkschouwer een laissez-passer ingevuld.
De geconsigneerde functionaris van de betreffende mijnbouwonderneming (8)
1. De HMI van de installatie en de offshore back-up arts informeren de geconsigneerde
functionaris over het overlijden offshore.
2. Deze consigneerde functionaris handelt verder conform de voorschriften die door de
betreffende mijnbouwonderneming hiervoor zijn opgesteld.
Het informeren van de familie van de overledene heeft daarbij prioriteit en dient op
zorgvuldige wijze te geschieden. Berichtgeving van overlijden wordt nimmer telefonisch
gedaan. In het algemeen wordt de politie uit de woonplaats van de overledene ingeschakeld
om de familie in te lichten, zij zijn hiervoor getrained en weten hoe te handelen.
3. Indien de overledene niet in dienst was van de mijnbouwonderneming maar bij een
onderaannemer, dient de eerst verantwoordelijke van deze firma te worden geïnformeerd.
Ook hier geldt dat de politie uit de woonplaats van de overledene wordt ingeschakeld om
de familie in te lichten.
4. Indien er een vermoeden van een misdrijf bestaat, zal er overleg zijn tussen de
mijnbouwondernemer en de LE/Team Maritieme Politie.

4.3

Bijzondere omstandigheden
Het is denkbaar dat de weersomstandigheden het niet toelaten om zo snel mogelijk na het
overlijden naar het platform te begeven. In dit geval dient zoveel mogelijk volgens de hierboven
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beschreven procedure te worden gehandeld. Het is denkbaar dat, indien geen enkele aanwijzing
bestaat voor een niet-natuurlijke dood, de officier van justitie toestemming geeft het lijk te
verplaatsen. Het lijk dient dan te worden verpakt in een luchtdicht omhulsel en op een zo koel
mogelijke plaats te worden opgeslagen, waarbij de temperatuur van de ruimte niet onder het
vriespunt mag liggen.
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