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Notitie  
 
 
Onderwerp:  Haalbaarheidsstudie NRM 
Auteur:  Chris Pietersen, Safety Solutions Consultants (SSC) 
Datum:  14 juli 2017 
 
 
 
Onderzoek 
 
Uit de opdracht I-SZW: 
 

A. Uitvoeren van een verkenning naar de haalbaarheid van een Normatieve 
Risico Methodiek (NRM) voor arbeidsveiligheid. In de verkenning dient te 
worden vastgesteld of het mogelijk is om met verschillende installaties en 
scenario's te komen tot een risiconorm voor arbeidsveiligheid. 

B. Vaststellen of de LOPA rekenregels worden gehanteerd en of er rekening is 
gehouden met de uitgangspunten en beginselen van de Arbowetgeving en 
stand der techniek.   

C. Onderzocht moet worden of de geselecteerde scenario’s leiden tot een 
eenduidige risiconorm voor arbeidsveiligheid. 
 

De onderzoeksvragen worden in deze notitie besproken.  
 
Klankbordoverleg 
Ten behoeve van deze verkenning is een klankbordoverleg ingesteld. Dit overleg is 
drie maal gehouden. In het overleg zijn het onderzoek en deze notitie besproken.  
Deelnemers aan het overleg:  
Nils Bosma (VNO/NCW), Roger Slegt (VNCI), Erik Klooster (VNPI), Wim Kooiman 
(BRZO+/Wabo), Erwin de Bruin (BRZO+/VR’s),  
SZW/beleid: Simone Wiers, Rob Triemstra,  
BRZO+/ISZW: Nicole Kroon, Henk Koenders, Leo van Tatenhove, Rene van Dort. 
Onderzoeker: Chris Pietersen 
 
Geconcludeerd is dat een NRM nodig en haalbaar is. Als vervolg op dit onderzoek 
zijn twee sporen te onderkennen:  

- Het opzetten van een ‘NRM handboek’ waarin de methode in detail wordt 
beschreven. Ook dienen daarin faalgegevens te worden opgenomen, 

- Het ontwikkelen en beschikbaar maken van een ‘procesveiligheidsnorm’ 
waaraan het berekende risico kan worden getoetst.  

 
In hoofdstuk 1 van deze notitie wordt ingegaan op de beschouwde LOPA cases en 
de evaluatie ervan. De LOPA cases zelf zijn opgenomen in Bijlage 1. In Hoofdstuk 2 
wordt de mogelijke opzet onder voorwaarden van een NRM methode besproken.  
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Hoofdstuk 1 :  Verkenning/beschouwing LOPA cases 
 
 
Deze notitie bevat een beschouwing en evaluatie van LOPA scenario’s van 8 BRZO 
bedrijven. Het voornemen om 10 bedrijven bij deze verkenning te betrekken bleek 
niet haalbaar binnen de gestelde termijn. Dit omdat niet alle benaderde bedrijven 
volop meewerkten. De scenario’s zijn opgenomen in bijlage 1. Er is met name 
gekeken naar de volgende aspecten (zie o.a. ook 1e klankbord (24/1/2017): 
 
 

1. Worden de LOPA rekenregels goed en consequent toegepast? 
2. Is de LOPA methodiek voldoende betrouwbaar/reproduceerbaar verifieerbaar 

(gehele vlinderdas) 
3. Operator ingrijpen vs technisch ingrijpen 
4. Resolutie LOPA methodiek 
5. Welk risiconiveau zou kunnen dienen als norm: 

o Wat zijn de consequenties daarvan? 
o Hoe verhoudt de norm zich tot andere (internationale) normen  

6. Arbowetgeving en stand der techniek (sdt) 
o Periodieke review risicoanalyse en sdt 
o Evaluatie sdt in de scenario’s 

7. Documentatie en onderbouwing 
 
 

 
LOPA rekenregels (vragen 1 en 2) 
 
De LOPA rekenregels zijn eenvoudig. Het is in feite een simpele vermenigvuldiging 
van de frequentie van het scenario met risico reductiefactoren. Risicoreductie vindt 
plaats middels IPL’s (onafhankelijke beveiligingen) en andere factoren die het risico 
kunnen reduceren: Conditional Modifiers (CM’s) en Enabling Factors (EF’s). De 
uitkomst van de som wordt getoetst aan een risiconorm. Op die wijze kan in de 
praktijk bepaald worden of het restrisico van het scenario voldoende gereduceerd 
wordt tot minimaal het niveau dat het bedrijf hanteert. Indien de risicoreductie 
onvoldoende is, dienen maatregelen te worden geïmplementeerd waarmee 
additionele risicoreductie wordt  bewerkstelligd. 
De meeste bedrijven hanteren in essentie deze rekenregel. Afwijkingen ontstaan op 
de volgende punten: 

• Het niet voldoen aan de voorwaarden van een IPL (m.n. onafhankelijkheid) 
• Het hanteren van getallen (risicoreductiedata) die gebaseerd zijn op 

onduidelijke aannamen 
• Het hanteren van verschillende normen 
• Het onvoldoende documenteren van de LOPA met onvoldoende 

verifieerbaarheid als gevolg. 
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Conclusie: 
 
De ‘LOPA’ rekenregels zoals vastgelegd door de CCPS worden over het algemeen 
niet consequent toegepast. De meeste bedrijven verwijzen wel naar CCPS, maar 
gebruiken vervolgens niet alle data en regels die zijn gepubliceerd. Dat de 
toepassing bij de bedrijven niet voldoende betrouwbaar/reproduceerbaar en 
verifieerbaar is heeft geen relatie tot de LOPA methodiek als zodanig. 
 
Opgemerkt wordt dat bij de beschouwde scenario’s de mitigerende/repressieve 
maatregelen (rechterkant vlinderstrik) niet in de LOPA zijn betrokken. CCPS staat 
dat wel toe, maar het heeft sterk de voorkeur dat niet te doen en uitsluitend te richten 
op preventieve maatregelen. Opmerking:  In de LOPA’s wordt (te) weinig aandacht 
geschonken aan de bepaling van de gevolgen. Effect berekeningen vinden niet 
plaats (met uitzondering van één bedrijf). 

 
 
Operator ingrijpen vs technisch ingrijpen (vraag 3) 
 
De meerderheid van de bedrijven hanteren één credit (factor 10 risicoreductie) voor 
operator ingrijpen na een alarm. Wel onder voorwaarden (procedure, training, tijd 
beschikbaar, stress niveau). Vaak in lijn met de CCPS tabellen. Dit blijkt vooral uit de 
beschikbare LOPA handboeken van de bedrijven. Een probleem is het borgen van 
de voorwaarden. Interessant is dat één bedrijf een grens stelt van maximaal 10-2  
risicoreductie door ‘niet SIL’ maatregelen. Hieronder valt het operator ingrijpen. Dit 
geeft een bovengrens voor credits anders dan voor automatische ingrepen. Een 
dergelijke beperking van risicoreductie is ook voor NRM het overwegen waard.  
 
 
Resolutie LOPA methodiek (vraag 4) 
 
In de LOPA methodiek wordt gewerkt met ‘orden van grootte’, factoren 10-1.  Zowel 
voor faalfrequenties en -kansen als voor de normering (risicomatrix). Dat is ook wel 
terecht gegeven de onzekerheden van de getallen. Dit is een bekend probleem bij 
‘major hazards’. In de LOPA methodiek dient hiermee rekening te worden gehouden. 
De risicoreductie dient minstens een factor 10 te bedragen om te kunnen worden 
meegenomen. In de beschouwde LOPA’s worden echter regelmatig risico-
reductiefactoren gehanteerd van 1-10. Bij een vergelijking tussen 
beveiligingsmaatregelen dient het verschil ook minimaal een factor 10 te zijn om 
significant te zijn.  
 
 
Risiconormering (vraag 5) 
 
Uit de LOPA cases blijkt dat de normering via een risicomatrix bij de bedrijven zich 
ongeveer binnen vier orden van grootten bevinden (met deels verklaarbare 
uitschieters). Bv de frequentie van een dodelijk slachtoffer moet lager zijn dan 10-4 
tot 10-6. Zie hieronder. Let wel: de bedrijven gaan ook anders om met de eisen 
gesteld aan evt. maatregelen te moeten nemen voor verdere risicoreductie in het 
ALARP gebied. Bij een NRM zal hier standaardisering moeten plaatsvinden via een 
norm voor acceptabel restrisico voor arbeidsveiligheid. 
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1. Bedrijf A: Very serious/ catastrophic (>1 dode) R<10-7 (groen); 10-7<R<10-4 

(geel, ALARP); R>10-4 (rood).  
2. Bedrijf B: geen risicomatrix ontvangen. LOPA tabellen (uitsluitend 

onacceptabele economisch gevolgen) geven geen uitsluitsel.  
3. Bedrijf C: 1 dode; R<10-4 
4. Bedrijf D: Critical (1 dode) R<10-5 (groen); 10-5<R<10-4 (geel, 

ALARP).R>10-4 (rood).  
5. Bedrijf E: Cat. I (1 dode) Géén groen; R<10-4 (geel, ALARP laag); 10-

4<R<10-3 (oranje, ALARP hoog); R> 10-3 (rood). 
6. Bedrijf F: Ernst 4 (1 dode) ; R <10-6 (groen); 10-5<R<10-4 (geel, ALARP)); 

R>10-4 (rood).  
7. Bedrijf G: ‘Major’ (1 dode); R<10-6 (groen); 10-6 <R<10-3 (geel, ALARP: laag, 

midden, hoog); R>10-3 (rood). 
8. Bedrijf H: 1-2 doden ;R<10-4  (10-6 met ‘oneigenlijke (CP)’ ontwerp credit 10-

2) 
 
Overzicht: 
 
Norm	1	fatality	 1,00E-07	 1,00E-06	 1,00E-05	 1,00E-04	 1,00E-03	
		 		 		 		 		 		 		
Bedrijven	 		 Bedrijf	A	 Bedrijf	F	 Bedrijf	D	 Bedrijf	C	 Bedrijf	E	
		 		 		 Bedrijf	G	 		 Bedrijf	H	 		
 
Dit overzicht is ook internationaal representatief. Vijf Nederlandse bedrijven in dit 
overzicht hebben een buitenlands moederbedrijf. Die zullen ook moeten voldoen aan  
een Nederlandse norm. Als NRM norm voor 1 dode zou 10-5 kunnen dienen. De 
norm betreft meer dan het gevolg ‘1 dode’ het gaat ook om meerdere doden en 
(ernstig) gewonden  
 
 
Andere risicoanalyse normering praktijk  
 
Naast de LOPA methode voor LOC scenario’s (BRZO) wordt in de praktijk een 
andere methode/ norm gehanteerd door de bedrijven. Die wordt gehanteerd voor  
arbeidsveiligheid algemeen (bv machineveiligheid), maar ook voor blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen. De meest voorkomende is de Fine & Kinney methode. Hieronder 
wordt deze methode toegelicht (zie ook bijlage 2). De normering wordt vergeleken 
met die van de LOPA. Het onderstreept de noodzaak voor een NRM.  
 
Fine & Kinney risiconormering 
 
E= Effect; B= Blootstellingsfrequentie; W=Waarschijnlijkheid dat het effect optreedt.  
Risico (R)= ExBxW 
 
Voorbeelden (‘kale risico’): 
1. E=15 (1 dode); B=6 (dagelijks); W=0,1 (zeer onwaarschijnlijk). 
R=ExBxW  R=9 (<20: aanvaardbaar) 
2. E=15; B=6; W=0,5 (onwaarschijnlijk); R=45 :20<R<70 Aandacht vereist, 
maatregelen vereist op lange termijn. 
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3. E=15; B=6; W=1 (denkbaar, niet onwaarschijnlijk) 
R= 90: 70<R<200: Maatregelen vereist op korte termijn.  
 
 
Vergelijking met Risicomatrix/ LOPA: 
 

• Gevolgcategorie 1 dode is te vergelijken (komt in beide methoden voor) 
• Blootstellingsfrequentie: In LOPA wordt veelal aangenomen dat de 

blootstellingsfrequentie= 1, tenzij er via een CM wordt aangegeven dat het 
slechts 10% van de tijd is (minder dan 10% aannemen is niet verantwoord). In 
F&K is de benadering iets anders: de vraag is hoe vaak een medewerker de 
beschouwde activiteit uitvoert. Mogelijk vergelijkbaar met B=6. 

• De W is waarschijnlijkheid en is vergelijkbaar met de IEF, zonder 
veiligheidsmaatregelen (kaal risico). In dit LOPA kan dat IEF=0,1 zijn (bv falen 
regeling). Dus W=0,1. Volgens F&K is dit ‘kale risico’ zonder meer acceptabel. 

• Neem aan dat B=6 een aanwezigheid van 0,1 is. Vergelijking met 
Risicomatrix: R=0,1x0,1=10-2! Een factor minder streng dan het minst 
‘strenge’ bedrijf E.  

• Fine & Kinney gebruiken voor LOC scenario’s met ernstig/ dodelijk letsel 
(komt voor in de praktijk) lijkt niet verantwoord. 

 
 
Periodieke review Risico’s (vraag 6) 
 
De HAZOP en LOPA dienen periodiek te worden ge-update. Dit in het kader van 
MOC en de lessen geleerd uit incidenten en faalgedrag van installatie en 
beveiligingen. Dit kan leiden tot innovatieve risicoreductie. Het kan ook zijn dat de 
stand der wetenschap/ techniek daartoe aanleiding geeft. Dit zou kunnen leiden tot 
een structureel lager risico. In zo’n geval zal ook de norm naar beneden kunnen/ 
moeten worden bijgesteld. Voorbeelden: onbemande installaties; verdergaande, 
innovatieve procesregelingen en beveiligingen. Positief is dat dit soort 
ontwikkelingen vaak (ook) worden ingegeven door economische overwegingen.  
Het is niet de opzet/ mogelijk om in deze verkenning de praktijk van de review te 
beoordelen. Wel kan gesteld worden dat in een NRM de praktijk van periodieke 
review en risicoreductie beter geborgd kan worden, ook met betrekking tot het 
toezicht. 
 
 
Arbowetgeving en stand der techniek (sdt) (vraag 6) 
 

• Definitie: stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, vereist 
volgens Arbowetgeving. Sdt wordt niet genoemd. In een brief van het 
ministerie is toegelicht dat het gaat om maatregelen die door vakdeskundigen 
in brede kring worden aanvaard als toepasbaar in de praktijk. 

• Sdt LOPA:  
o Het ontwerp van een procesinstallatie dient te voldoen aan de sdt. Dat 

betekent dat voldaan moet worden aan alle ontwerpnormen en 
voorschriften. Dit houdt ook in dat getoetst moet worden op ‘inherente 
veiligheid’ voordat risicoreductie met beveiligingen aan de orde komen. 
 
 



	 	 Haalbaarheidsstudie	NRM	140717	

Safety	Solutions	Consultants	BV	 ssc@safety-sc.com	 	 	6	

 
Dit aspect kon slecht gedeeltelijk en in algemene zin getoetst worden 
voor de 8 scenario’s (via de handleidingen, niet specifiek).  Echter een 
LOPA/ NRM staat dit zeker niet in de weg, integendeel. Het biedt 
gelegenheid dit meer gestandaardiseerd vast te leggen en te 
inspecteren.  
 

o Er wordt rekening gehouden met het ‘redelijkerwijs principe’ (maatregel 
hiërarchie) voor IPL’s. 
 
Uit deze verkenning blijkt niet dat er geen rekening is gehouden met de 
maatregel hiërarchie. Er zijn in ieder geval geen repressieve IPL’s 
gehanteerd. Regels hierover kunnen worden opgenomen in een NRM.  
 

o IPL’s moeten voldoen aan sdt. voorkeursvolgorde: 
§ Mechanische beveiligingen: terugslagkleppen en relief valves 

(type in relatie tot de toepassing en de PFD). Onderhoud- en 
test procedures).  

§ Instrumentele beveiligingen: Snelle technologische 
ontwikkelingen volgen (verdere digitalisering, draadloos etc.). 

§ Operator interventie: onder voorwaarden (zie hieronder). 
Mogelijk alleen gebruiken ter verlaging van ALARP.  

 
In de beschouwde scenario’s is ‘IPL hiërarchie’ gehanteerd (voor zover 
dat was na te gaan). In de praktijk komen afwijkingen wel regelmatig 
voor. Dit aspect zal in een NRM geborgd kunnen/ moeten worden. 
  

• Organisatorische maatregel: van toepassing op operator in een loop? 
Operator interventie na een alarm met procedure en onder de noodzakelijke 
strikte voorwaarden kan voldoen aan de sdt in de procesindustrie. Het is geen 
‘organisatorische’ maatregel. Opmerking: Rond een SIL beveiliging is ook 
sprake van een aantal procedures. Bv testen en onderhoud. Dit is ook sdt.  
Operator interventie in een NRM alleen toestaan met inachtname van de 
hierboven genoemde IPL voorkeursvolgorde.  
 

 
 
Documentatie en onderbouwing (vraag 7) 
 

• De LOPA’s roepen regelmatig vragen op met betrekking tot de gebruikte 
gegevens en de toepassing ervan. Dat komt met name door een gebrekkige 
documentatie met onderbouwing.  

• Aanvullende info blijkt soms nodig om de HAZOP/ LOPA teams consistent te 
laten werken. Belangrijk in dit verband is een criterium van de mogelijkheid 
van een LOC bij het overschrijden van de ontwerpdruk. Sommige bedrijven 
doen dit al, bij een ander bedrijf is de worsteling hiermee duidelijk.  

• De verificatie van niet goed gedocumenteerde LOPA studies is een probleem. 
Een goed gedocumenteerde, gestandaardiseerde, consistente aanpak is 
noodzakelijk. De LOPA methode is daarvoor bij uitstek geschikt.  
Het maakt LOPA ook geschikt als NRM methode. 
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Hoofdstuk 2   Opzet NRM methode 
 
 
Wetgeving 
 
Voor het beheersen van de gevaren van processen met gevaarlijke stoffen is een 
risicoanalyse voorgeschreven in de (BRZO) wetgeving:  
 
Seveso III, bijlage III: het veiligheidsbeheerssysteem dient afgestemd te zijn op de 
gevaren [.....] en moet op de evaluatie van de risico's gebaseerd zijn. Onderdeel (ii): 
de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen [….]  als ook de 
beoordeling van de waarschijnlijkheid en de ernst van die ongevallen.  
Rrzo, artikel 5 : De procedures voor de systematische identificatie van de gevaren 
van zware ongevallen, bedoeld in bijlage III […] hebben in ieder geval betrekking op 
[…] de methode voor de beoordeling van de risico’s van zware ongevallen.  
(Opm. CP: voor het beoordelen van de risico’s (combinatie van gevolgen en kansen) 
is een toets/ norm noodzakelijk).  
 
 
Risico analyse praktijk  
 

• De kwaliteit van de huidige risicoanalyses bij BRZO bedrijven laat over het 
algemeen te wensen over: niet volledig, niet goed onderbouwd, gericht op het 
gewenste resultaat in de risicomatrix (groen). Dit heeft niet alleen betrekking 
op het gebruik van LOPA. Daar waar het gaat om het risico op persoonlijk 
(dodelijk) letsel is de huidige praktijk ontoereikend. Des te meer omdat het 
voor de toezichthouder onmogelijk is om alle (varianten) van risicoanalyse 
resultaten te beoordelen. Het is noodzakelijk om de praktijk te 
standaardiseren. Het belang van veiligheid vraagt om een consistente, 
transparante en verifieerbare risicoanalyse en norm. Dit voorkomt ook een 
oneigenlijk gebruik van risicoanalyse bij het afwegen van maatregelen.  

 
De (internationale) procesindustrie heeft het initiatief genomen om een poging te 
doen de risicoanalyse te standaardiseren via de LOPA analyse. Hiermee zou de 
gewenste kwaliteit bereikt dienen te worden. Die loopt op dit moment echter nog 
teveel uiteen. Eigen methoden/ data worden (deels) gehanteerd. Een LOPA 
kwaliteitssysteem (NRM) is dan ook noodzakelijk. De vraag is niet of NRM moet (Ja), 
maar onder welke voorwaarden/ voorschriften deze gehanteerd kan/ moet worden 
(Mits). Deze dienen te worden vastgelegd.   
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NRM uitgangspunten  
 
Aan welke voorwaarden (‘mitsen’) zou een NRM moeten voldoen: 
 

• In eerste instantie gericht op Procesveiligheid1 voor werknemers (BRZO 
kader). Basis LOC scenario’s (via HAZOP).  

• Voldoen aan wetgeving (incl. ATEX) en sluit aan bij internationale praktijk. 
• Geharmoniseerde, consistente (vastgelegde) methode (Handboek, baseren 

op CCPS). Aantal vrijheidsgraden beperken. Vergelijk de QRA methode. 
• Resultaat is onderbouwd en verifieerbaar. 
• Geharmoniseerde normering: kalibreren risicomatrix met consequentie 

analyse (wat zijn de gevolgen van het stellen van een bepaalde norm). De te 
hanteren norm mag niet leiden tot hogere of lagere risico’s.  

o De norm geeft een basis beschermingsniveau voor de werknemer op 
de arbeidsplaats, risico gebaseerd op één scenario. Merk op dat 
cumulatie voor meerdere risicovolle activiteiten (inrichting, transport, 
LPG station) bij EV (QRA: Plaatsgebonden Risico) niet plaatsvindt. Wél 
wordt door de Brandweer/ Hulpverlening naar dit aspect gekeken. Evt. 
extra maatregelen in de repressie/ hulpverleningssfeer zijn dan 
mogelijk. In het kader van NRM en het toepassen van de ‘rechterkant’ 
dient hier nog over nagedacht te worden. Evt. cumuleren via Individueel 
Risico (gekoppeld aan een functie). 

o Als een ‘harde’ norm beleidsmatig problemen op zou leveren, zijn 
andere opties denkbaar. Zo wordt bij EV (groepsrisico) de term 
‘oriënterende waarde’ gehanteerd.  

• Opzetten van een expertisecentrum NRM (vergelijk RIVM voor QRA). 
 
 
Evaluatie en aanbevelingen  
 

• De analyse van de door 8 bedrijven beschikbaar gestelde risicoanalyses toont 
aan dat de LOPA methode geschikt is om de NRM op te baseren. De kwaliteit 
van de analyses (methode, data, uitgangspunten) kent echter een (te) grote 
variatie.  

• Geconcludeerd wordt dat een gestandaardiseerde, Normatieve Risicoanalyse 
Methodiek (NRM), inclusief norm voor arbeidsveiligheid noodzakelijk is. Dit is 
in het belang van de veiligheid van werknemers. 

• Met een NRM kan worden aangetoond dat voldaan wordt aan de 
Arbowetgeving (stand der techniek). Dit vereist aandacht hiervoor in het NRM 
handboek.   

• Voor de normstelling kan de reeds bij de meeste bedrijven ingeburgerde 
Risicomatrix gehanteerd worden. Deze dient gestandaardiseerd en 
gekalibreerd te worden.  

• In de periode van het ontwikkelen van de norm (risicomatrix) voor 
arbeidsveiligheid kan de NRM (tijdelijk) in ieder geval gebruikt worden om 
toezicht te houden op de kwaliteit van uitvoering van de risicoanalyse/ LOPA. 

• Naar analogie met Externe Veiligheid is een NRM expertise centrum gewenst.  
 
																																								 																					
1	Harmonisatie	met		niet	gevaarlijke	stoffen	gebonden	Arbeidsveiligheid		dient	te	worden	nagestreefd.		
Zie	de	opmerkingen	over	Fine	&	Kinney.	
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Hoe verder? 
 
Voor de opzet van een NRM zijn twee sporen te onderkennen: 
 

1. De NRM methode en bijbehorende faalgegevens. Hiermee wordt het risico 
berekend.  
 
Benodigde vervolgstap op basis van deze verkenning rekening houdend met 
de conclusies uit dit rapport, te weten dat de methodiek betrouwbaar, 
verifieerbaar en reproduceerbaar moet kunnen worden toegepast: Het 
produceren van een ‘Handboek NRM’. Dit op basis van de CCPS LOPA 
methode en gegevens.  
 
Wie? :  Het ligt voor de hand dat de industrie hier het initiatief heeft. Er ligt al 
een opzet hiervoor.  
 
 

2. Een Procesveiligheid Norm waaraan het berekende risico wordt getoetst.  
 
Een toets/ normering die aansluit bij de huidige praktijk is een risicomatrix. 
Deze dient gekalibreerd te worden. Daartoe is een consequentie analyse voor 
een aantal verschillende scenario’s noodzakelijk. De risicomatrix zal 
regelmatig moeten worden ge-update/ geijkt op basis van technologische 
ontwikkelingen, nieuwe processen. 
 
Overweging: de risicomatrix kan ook van toepassing worden verklaard op 
andere arbeidsveiligheid risico’s zoals blootstelling (hier wordt al gewerkt met 
een norm), ATEX, etc. Dit dient nader te worden onderzocht. 

 
Wie?:  Voor het opzetten van een normering die leidt tot een uniform 
acceptabel risico zou het initiatief bij de overheid (ISZW) moeten liggen. Het 
ligt voor de hand om hier aansluiting te zoeken bij BRZO+.  
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Bijlage 1 
 
 
LOPA Cases Evaluatie 
 
 
1. Algemeen 
Een pragmatische aanpak heeft geleid tot een aanpak waarbij LOPA scenario’s en –
aanak van een tiental bedrijven zouden worden onderzocht. De bedrijven zijn 
geselecteerd op basis van enkele criteria (regionale spreiding, spreiding van 
scenario’s, internationaal moederbedrijf, klein groot). De selectie werd gehinderd 
doordat niet alle bedrijven wilden meewerken of volledige informatie wilden geven. 
Bij twee bedrijven heeft een bedrijfsbezoek plaatsgevonden om de informatie te 
krijgen.  
Ook het benaderen van plaatsvervangende bedrijven was niet steeds succesvol. 
Last-minute zijn er nog toezeggingen voor medewerking gedaan door twee 
bedrijven, de informatie is echter nog niet ontvangen.  
 
Hieronder zijn voor de thans deelnemende acht bedrijven de LOPA scenario’s en 
aanpak beschreven. Het overzicht kan als representatief worden beschouwd voor de 
Nederlandse situatie. De nog binnenkomende informatie van twee bedrijven zal 
niettemin nog worden geëvalueerd.  
 
2. LOPA cases  
 

1. Bedrijf A 
 

• LOPA/ SIL handleiding beschikbaar 
• SIL/ LOPA analyse van twee scenario’s: 

o R01/ R02: lossen/ laden van railwagon: overschrijden ontwerpdruk (10 
bar) 

o Fluor rapport 2012: SILb (!) en SIL3 
o Vopak/ Fluor 2013: SIL3 en SIL2: LOPA vereist: 

§ Simpele LOPA: scenario’s nog ‘onvoldoende beheerst’ 
§ Uitgebreide LOPA: R01: 10-11/jr; R02: 3,6*10-5/jr 

o SIL memo 2014: Op basis nieuw Fluor rapport met aanvullende 
maatregelen en betere uitgangspunten.   
Getwijfeld wordt over meer inherente veiligheid. 
Nader onderzoek met gebeurtenissenboom, geheel andere opzet, niet 
in LOPA vorm R02; 6*10-6/jr. Gebeurtenissenboom: 9,5*10-6/jr. Verschil 
niet duidelijk. 

 
 

 Evaluatie 
• ‘LOPA proces’ loopt een aantal jaren.  
• Worsteling door ontbreken goede scenario beschrijving en uitgangspunten/ 

faalgegevens LOPA. Eigen handleiding beperkt gebruikt.  
• Frequentie dodelijk letsel van 10-11/jr is ongeloofwaardig. Komt tot stand door 

IEF= 10-5/jr en EC= 10-6/jr. Afhankelijkheden zijn niet gecheckt.   
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• Het strikter volgen van de (eigen) vastgelegde LOPA methodiek en 

datatabellen kan hier een oplossing brengen voor dit en alle andere 
scenario’s.  
 

• Detail analyse gebeurtenissen boom:  
 

o De LOPA methode (CCPS) wordt niet gevolgd in de gebeurtenissen 
boom. De opzet is te uitgebreid, met teveel (meestal niet 
onderbouwde) aannamen. 

o Standaard wordt een risicoanalyse gedaan in de HAZOP sheets 
(risicomatrix: ‘kaal’ en met beveiligingen). Geen LOPA. 

o Er zijn twee ‘takken’ die leiden naar een frequentie van een dodelijk 
slachtoffer (4,8 +5,7) x10-6= 1,05 x 10-5 /jr. Beide hebben betrekking 
het verladen in wagons waarvan de barstdruk kan worden 
overschreden bij laden. Dat zijn er 197 per jaar (economische reden).  

o Dit is een inherent onveilige situatie die niet met een LOPA 
verantwoord zou moeten worden (wat is de IEF?). Er worden tientallen 
aannamen van risicoreductie. De belangrijkste reductie factoren : SIL2 
drukbeveiliging, dampafsluiter wordt opengezet (mens, 10-2 !), DCS 
grijpt in (10-1). 

 
 
 

2. Bedrijf B 
 

• LOPA scenario’s worden bepaald vanuit de HAZOP en de 
Risicomatrix. Als het ‘kale’ risico in het gele of rode gebied ligt wordt 
een LOPA uitgevoerd. 

• Het restrisico dient in het groene gebied te liggen. 
• Bijvoorbeeld: overvullen K3 tank (LIT01 geeft te laag niveau aan). Het 

gaat hier echter uitsluitend om milieu gevolgen (geen veiligheid ?). Met 
IPL (SIF) is het risico acceptabel. 

• De bron voor de gehanteerde kansen en frequenties is onbekend. 
• Handleiding en risicomatrix ontbreken 

 
Evaluatie 
• Na ontvangst aanvullende info. 

 
 
 

3. Bedrijf C 
 

• Geen handleiding, geen HAZOP 
• Beschouwde scenario’s: Destillatie toren, te hoge T/P door lege tray. 

Vrijkomen koolwaterstof en brand/ explosie met mogelijk 1 dode. 
Overvullen overhead refluxvat in LPG systeem. Ook brand/ explosie, mogelijk 
1 dode 

• ‘Klassieke’ LOPA uitgevoerd. Getallen niet allemaal duidelijk.  
• Gebruik van Conditional Modifiers (CM): ontsteking en aanwezigheid, beide: 

0,1. Geeft risicoreductie van factor 100. Geen Enabling Factors gebruikt, wel 
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kolom voor aanwezig.  
• Twee IPL’s: SIL1 instrumenteel en RV: PFD=10-2. 
• Target risiconiveau (TMEF) voor 1 dode: 10-4. Dit wordt (meer dan) gehaald 

met de CM’s en de IPL’s. 
 
Evaluatie 

• LOPA methode wordt gevolgd. Echter berekeningen in de tabellen zijn 
onduidelijk. 

• Grote invloed CM’s. Discussiepunt in NRM: alleen onder strikte voorwaarden 
doen! 

• LOPA handleiding is opgevraagd. 
 
 

4. Bedrijf D 
 

• Excel bestand met een groot aantal sheets. De meeste ervan zijn leeg. Van 
LOPA is een leeg template sheet aanwezig.  

• Risicomatrix is beschikbaar. Voor een aantal situaties is via een standaard 
tabel weergeven hoe de scenario’s worden ingedeeld in de Risicomatrix.  

• Geen LOPA handleiding en geen uitgewerkte LOPA case/ scenario is 
beschikbaar. 
 

Evaluatie 
• Aanvullende info was nodig om te kunnen evalueren. Op 9 mei 2017 

bespreking bij het bedrijf. Het blijkt dat het bedrijf voor LOPA in een strak 
keurslijf zit van het moederbedrijf. Dit tot frustratie van de medewerkers die 
vinden dat ze nu onvoldoende flexibiliteit hebben voor een goede LOPA.  
 

 
5. Bedrijf E 

 
• Geen LOPA, gebeurtenissenboom met Risicomatrix toepassing. Risicomatrix 

is beschikbaar. 
• Toegepaste data roepen vragen op, echter geen handleiding en data tabellen 

beschikbaar. 
• Scenario’s:  

o Toxic release during start OXO (niet in dit kader beschouwd, veel mail 
discussie, lang proces van convergentie) 

o Explosion due to runaway and failure OXO reactor, 1 dode. 
• Gebeurtenissen boom bevat LOPA elementen. Onderbouwing niet duidelijk.  
• Frequentie van 1 dode: 4,5*10-4.  

IEF= reduced circulation: 1/yr (!) 
Reducing factors: sudden reduction : 10-2; Local high T: 0,99; Unfavorable 
leak location: 0,167; ignition: 0,3; people present: 0,9.  

 
Evaluatie 

• De (CCPS) LOPA methode en data zijn niet gevolgd.  
• Geen enkele IPL is toegepast, alleen Conditional Modifiers. Risico in “oranje ‘ 

gebied : cat. 2: dient voorkomen of beperkt te worden (tenzij technisch 
onhaalbaar of buitenproportioneel hoge kosten).  

• De LOPA is gebruikt als middel om een IEF van 1/jr te verantwoorden. ER 
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kan een dode vallen, maar er is geen enkele onafhankelijke beveiliging 
• De opgenomen recommendations voor verdere risicoreductie zijn onduidelijk. 
• Aanvullende info is opgevraagd.  

 
 

6. Bedrijf F 
 

• Goed gedocumenteerde HAZOP. LOPA handleiding (veel verwijzingen naar 
andere documenten/ bronnen) en Risicomatrix zijn beschikbaar. 

• Alle drie de rapporten betreffen een HAZOP met LOPA/ risicoanalyse 
geïntegreerd in de HAZOP tabellen.  

• Conditional Modifiers worden gehanteerd. Bij veel scenario’s is Pp (kans dat 
mensen aanwezig zijn: 0,1. Daarvoor wordt in de handleiding verwezen naar 
andere bronnen (niet beschikbaar). In dit geval is P ontsteking=1 (H2). 

• Scenario: Overdruk/ LOC in H2 compressor bij dichte uitlaat afsluiter. Kale 
risico volgens Risicomatrix: 4,F (dodelijk letsel, 10-2<f<10-1): Rode gebied. 
Twee IPL’s: Instrumenteel (via DCS): 10-1en Alarm + operator: 10-2. Hierdoor 
gaat F naar C (factor 1000 lager): gele gebied. Geen verdere aanbevelingen. 

 
Evaluatie 

• Methodisch goed te volgen, data zijn onderbouwd (niet altijd beschikbaar). 
Verificatie is dus mogelijk. 

 
 
 

7. Bedrijf G 
 
 

• Het bedrijf hanteert volgens de eigen richtlijnen : “What-lf”, HAZOP en FMEA. 
Alleen voor scenario’s met grote gevolgen (S3/ S4) is een LOPA 
voorgeschreven. Dit is ook aangegeven in de risicomatrix.  

• In de toegestuurde HAZOP met bv het scenario met explosie in een droging 
met 1 dode (‘kaal’ S4/F3: ‘High ALARP’ is niet volgens de risicomatrix) is 
echter geen sprake van een LOPA in de tabellen die te verifiëren is. Met SIL2 
en een flowregeling (?) wordt het ‘Low ALARP’. Verdere actie (welke?) staat 
gepland.  

• Geen mitigerende maatregelen beschouwd. 
• Een LOPA handleiding is niet ontvangen (wel een risicoanalyse handleiding). 

 
Evaluatie 

• Het is niet duidelijk welke methode en cijfers gehanteerd worden.  
• Methodisch goede basis, nu is verificatie is niet goed mogelijk 

 
 

8. Bedrijf H 
 

• Scenario’s: Overvullen en zinken van floating roof van naphta tanks.  
• LOPA methode afkomstig van het moederbedrijf. Gebruik van LOPA sheets 

met helpfuncties en instructies. Scenario’s zijn afkomstig uit de HAZOP 
studie. 

• Uitgebreid LOPA manual (240 p.) als hardcopy verkregen. Alle mogelijke 
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factoren die van belang zijn voor een LOPA zijn hierin opgenomen. Volledig 
gestandaardiseerd. Dat geldt ook voor de gevolgen (effectberekeningen). 
Onderscheid wordt gemaakt naar ‘binnen en buiten de poort’.  

• IPL credits tabel, inclusief credit voor een goed ontwerp (bedrijfsnorm) van de 
installatie, menselijk handelen, procedures etc.  

• Mitigerende maatregelen krijgen beperkt credit (alleen ‘tweede containments’, 
inclusief gebouwen). 

• Voor de risiconormering wordt gewerkt met Lopa Target Factors (LTF). 
Afhankelijk van de ernst van de gevolgen. Zo heeft het zinkend dak scenario 
een LTF 6 (poolfire met fatality, vgl met 10-6): 

• Zinkend dak scenario: Oorzaak: hevige regen (IEF 2 (10-2)). Gevolgen: 
poolfire met mogelijk een dode (Lopa Target Factor 6; 1-2 doden binnen- en 
irreversibel letsel voor buiten de poort). Probability of Exposure credit (POE)= 
1 (0,1, (tankfarm). Design offset factor 2 (risicoreductie 10-2). IPL met credit 1 
(10-1): procedure met taak (iedere dag daken drainen). Totaal 6 credits, 
voldoet aan LTF. 
 

 
Evaluatie 
 

• Dit is de meest vergaande LOPA methode uit deze studie. Bevat een 
transparantie en structuur die bruikbaar kan zijn voor NRM. 

• De gehanteerde credits en LTF’s zijn voor discussie vatbaar. Deze gaan soms  
verder (ontwerp credit) dan de CCPS credits en aanpak.  

• De maximaal toegestane credit voor non-SIF/ SIL systemen is 2. Dat omvat 
o.a.: Instrumented IE, BPCS IPL, Operator respons to alarm. 

• LOPA is niet opgenomen in de HAZOP tabel. Dat creëert meer ruimte en 
aandacht voor een zorgvuldige LOPA.  

• In de bedrijfs veiligheids principes zijn verplichte management regels 
opgenomen mbt goedkeuring en review van LOPA’s. Verwezen wordt naar 
een LOPA kwaliteitssysteem en MOC.  

• Goed verifieerbaar 
 
 

 
Opmerkingen LOPA cases (zie ook de hoofdtekst) 
 

• De scenario’s zijn afkomstig van HAZOP studies. Deze worden vaak 
gedocumenteerd met behulp van een software programma (meestal PHA). In 
de HAZOP tabellen vindt in dat geval ook de risicoanalyse met behulp van de 
bedrijfsrisicomatrix plaats (voor en na maatregelen). Hoewel daarbij LOPA 
elementen gebruikt worden kan dit niet beschouwd worden als een LOPA die 
aan de eisen voldoet (onderbouwing en verifieerbaarheid). 

• Risicoreductie door repressieve IPL’s zijn niet aanwezig in de beschouwde 
studies (geen rechterkant vlinderstrik). Soms worden ‘niet-IPL’s’ genoemd, die 
reduceren het risico zonder daar credit voor te geven.  

• Het ‘berekende’ risico heeft over het algemeen een generiek/ kwalitatief 
karakter (door gebruik van generieke, niet installatie -/ bedrijf specifieke data 
en aannamen). In iedere studie wordt uiteindelijk geclaimd dat het risico 
acceptabel is volgens de bedrijfsnorm met de genomen maatregelen. Soms 
zijn nog extra risico reducerende maatregelen nodig.  
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Bijlage 2:  Fine & Kinney Risicoanalyse 
 
 

 
 
De risicoscore is het product van de parameters E, B en W :        
 
R  =   E  x   B  x  W 
E : mogelijk effect 
B : blootstellingsfrequentie 
W : waarschijnlijkheid dat het effect optreedt 

 
 
 

E = Effect B = Blootstellings-frequentie W = Waarschijnlijkheid 

1 Gering; letsel zonder verzuim 
EHBO; Hinder 0.5 Zeer zelden (minder 

dan 1 keer per jaar) 0.1 Zeer onwaarschijnlijk 

3 Belangrijk; letsel; kortverzuim. 1 Zelden (jaarlijks) 0.2 Praktisch onmogelijk 

7 
Ernstig; onherstelbaar effect 
(invaliditeit); langdurig 
verzuim. 

2 Soms (maandelijks 0.5 Onwaarschijnlijk 

15 Zeer ernstig letsel; één dode 
(acuut of op termijn). 3 Af en toe (wekelijks) 1 Denkbaar, niet 

waarschijnlijk 

40 Ramp; enkele doden (acuut of 
op termijn) 6 Regelmatig (dagelijks) 3 Mogelijk 

  10 Voortdurend 6 Zeer wel mogelijk 

    10 Te verwachten 

 
 
 
 
 

Risicoklasse Risicoscore Maatregelen 

1. Aanvaardbaar Risico  R  <  20 Geen actie noodzakelijk 

2. Mogelijk Risico  20 < R <   70   Aandacht vereist, maatregelen vereist op lange 
termijn 

3. belangrijk Risico 70 < R < 200 Maatregelen vereist op korte termijn 

4. hoog Risico 200 < R < 400 Maatregelen direct vereist 

5. Zeer Hoog Risico R > 400 Werkzaamheden stoppen 


