
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helpdesk SAFETI-NL nieuws 
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inrichtingen 
• Concept rekenmethode externe veiligheid LNG tankstations 
• Nieuwe bug ontdekt 
• Wist u dat? 

 
De toekomst van SAFETI-NL in Nederland 
Recentelijk hebben alle organisaties die SAFETI-NL gebruiken een verzoek tot het 
ondertekenen van de nieuwe gebruikersovereenkomst ontvangen. Dit was nodig 
omdat de Nederlandse overheid nieuwe afspraken over het beheer van SAFETI-NL 
heeft gemaakt voor de jaren 2015 en verder. Deze afspraken hebben ertoe geleid 
dat de beschikbaarheid van SAFETI-NL nu voor de lange termijn gegarandeerd is.  
In 2016 hopen we een nieuwe versie uit te kunnen brengen van SAFETI-NL. Vol-
gend jaar zal er gestart worden met een consequentie onderzoek voor deze nieu-
we versie. 
 
Vernieuwde website en veelgestelde vragen 
De SAFETI-NL website is vernieuwd, er staan duidelijke instructies op over het 
verkrijgen en installeren van SAFETI-NL. Daarnaast is het onderdeel “Vragen en 
antwoorden” toegevoegd, waarin veelgestelde vragen van gebruikers worden 
behandeld, maar ook bugs en foutmeldingen in SAFETI-NL beschreven worden. 
 
Daarnaast is de website voor “Inrichtingen” vernieuwd, waardoor informatie over 
risicobronnen makkelijker te vinden is. De pagina geeft per risicobron onder an-
dere achtergrondinformatie, het rekenvoorschrift (indien beschikbaar) en een 
voorbeeld rekenbestand. Voor de volgende risicobronnen zijn pagina’s aange-
maakt: 
  
Risicobronnen uit het Bevi: 

• Brzo-inrichtingen 
• Stuwadoorsbedrijven 
• Spoorwegemplacementen 
• LPG-tankstations 
• PGS 15 inrichtingen   
• Ammoniakkoelinstallaties 

 
Risicobronnen uit de Revi: 
Installaties met 

• Meer dan 1500 kg ammoniak (geen koelinstallatie) 
• Meer dan 150 m3 (zeer) licht ontvlambare vloeistof 
• Meer dan 13 m3 propaan of acetyleen 
• Meer dan 100 liter cyaanhoudende baden (galvanobedrijven) 
• Meer dan 1000 liter (zeer) giftige stof 
• Meer dan 1500 liter (zeer) giftige stof in gasflessen 
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 • Aardgasmeet- en reduceerstations 
• Meer dan 100.000 kg meststoffen groep 2 

 
Risicobronnen die niet onder het Bevi vallen: 

• LNG-tankstations 
• Mijnbouwwerken 

 
Tenslotte is er informatie te vinden over windturbines, domino-effecten, biogas-
opslagen, populatiebestanden, stoffen en de risicokaart. 
 
Cursusdata 
Er is een SAFETI-NL cursus van 15-17 december 2014. De volgende SAFETI-NL 
cursus wordt rond de zomer van 2015 verwacht. 
 
Rekenmethodiek externe veiligheid mijnbouwwerken en gastransportin-
richtingen 
In 2015 wordt de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (Revi) aangepast. Een 
belangrijke wijziging is dat mijnbouwwerken worden aangewezen als nieuwe ca-
tegorie van inrichtingen waarvoor externe-veiligheidsrisico’s moeten worden be-
rekend. Voor deze inrichtingen zijn onlangs de rekenvoorschriften gepubliceerd 
die volgend jaar van kracht worden. Deze rekenvoorschriften zijn ook van toepas-
sing op gastransportinrichtingen. De nieuwe voorschriften vindt u hier. 
 
Concept rekenmethodiek externe veiligheid LNG tankstations 
De rekenmethode beschrijft de scenario’s waarmee de risico's van een LNG-
tankstation worden bepaald. Het gebruik van deze rekenmethode is nog niet 
voorgeschreven. Ter voorkoming van knel- of aandachtspunten na invoering van 
de vastgestelde concept rekenmethode, bevelen wij aan bij het uitvoeren van een 
QRA rekening te houden met deze nieuwe inzichten. 
Opgemerkt moet worden dat enkele gebruikers in het verleden concepten hebben 
ontvangen van de rekenmethodiek en/of de bijbehorende spreadsheet. Deze con-
cepten kunnen niet meer gebruikt worden voor het uitvoeren van risicobereke-
ningen. 
 
Nieuwe bug ontdekt 
Met het invoeren van ‘patch 2’ is een nieuwe bug geïntroduceerd. De bug heeft 
betrekking op de ‘type of risk effects to model’. Deze parameter is weergegeven 
in het tabblad Risk van een scenario. Voor stoffen die zowel vergiftig als ontvlam-
baar zijn, kan gekozen worden tussen ‘Toxic’, ‘Flammable’ en ‘Both’. 
 
Er zijn twee varianten van de fout: 
1. De ‘type of risk effects to model’ staat op ‘Both’, terwijl de gebruiker eerder 

‘Flammable’ (of ‘Toxic’) had ingevoerd. 
2. De ‘type of risk effects to model’ staat op ‘Both’, maar het programma bere-

kent alleen ontvlambare (of alleen vergiftige) effecten. 
 
De fout treedt op onder de volgende omstandigheden: 
• Een gebruiker kopieert een bestaand scenario en verandert een stof die al-

leen ontvlambaar (Flammable) is, of alleen vergiftig (Toxic), in een stof die 
zowel ontvlambaar als vergiftig is (Both). Het programma zou beide effecten 
moeten gaan doorrekenen, maar dat gebeurt niet altijd. De user interface 
geeft wel ‘Both’ aan, maar dat is niet altijd de waarde waarmee het pro-
gramma rekent. 

  Pagina 2 van 3 
 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Protocollen/Milieu_Leefomgeving/Externe_Veiligheid/Rekenmethode_voor_de_externe_veiligheid_van_mijnbouwwerken_en_gastransportinrichtingen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Protocollen/Milieu_Leefomgeving/Externe_Veiligheid/Concept_rekenmethodiek_LNG_tankstations


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 • Een gebruiker heeft een scenario met een stof die zowel ontvlambaar als 
vergiftig is (Both), en past vervolgens bewust de ‘type of risk effects to mo-
del’ aan in ‘Flammable’ of ‘Toxic’. Als de gebruiker het scenario daarna weer 
opent, dan blijkt dat de ‘type of risk effects to model’ spontaan naar ‘Both’ is 
versprongen. Als vervolgens met ‘OK’ wordt afgesloten, zal het programma 
tegen de wens van de gebruiker in, ook gaan rekenen met ‘Both’. 

 
De fout is in potentie erg verontrustend. RIVM is daarom in overleg met DNV of 
de fout verholpen kan worden met een nieuwe patch. Tot die tijd wordt gebrui-
kers geadviseerd om alert te zijn op deze fout. Daarbij kunnen de volgende 
hulpmiddelen gebruikt worden: 
• Controleer in het Tabblad Risk of de juiste waarde is vermeld. Pas deze aan 

als de waarde niet klopt. Sluit af met ‘OK’. Sluit, telkens als je de invoer-
gegevens bekijkt, af met ‘OK’. 

• Bekijk het rapport met invoergegevens van het scenario (optie 
View>Report). Op pagina 1 staat de ‘type of risk effects to model’ waarmee 
het programma rekent. Controleer of deze waarde correct is. 

• Gebruik het Excel input report als het gaat om vele scenario’s. De ‘type of 
risk effects to model’ is gelijk aan de waarde die in kolom AB vermeld is. 
Controleer of de vermelde waarden correct zijn. 

 
Meer vragen over de bug vindt u op onze pagina met vragen en antwoorden. Voor 
verdere vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk via safeti-nl@rivm.nl 
 
Wist u dat? 
1. …de ‘maximum concentration footprint’ grafiek die wordt weergegeven, af-

hangt van de onderliggende ‘footprint contouring grid size’? 
 
Met de parameter ‘footprint contouring grid size’ is de resolutie van grafieken aan 
te passen. Dit kan invloed hebben op de resultaten die worden afgebeeld. Vooral 
de ‘maximum concentration footprint’ kan hiervoor gevoelig zijn. De parameter is 
te vinden onder Options>Preferences>Graph en ook in de afzonderlijke grafieken 
onder Properties. Voor het rapporteren van effectafstanden kunt u daarom het 
beste gebruik maken van het ‘summary report’ (distance to concentration results) 
of het ‘summary maximum effect zones report’. 
 
2. …er een verschuiving van enkele meters kan optreden als u geëxporteerde 

contouren (shapefiles) inleest in een GIS systeem dat een afwijkend projec-
tiesysteem gebruikt? 

 
Locaties kunnen in SAFETI-NL (en in Carola) worden ingevoerd op basis van 
RijksDriehoekCoördinaten (RD-coördinaten). RD-coördinaten worden met behulp 
van een projectie zichtbaar gemaakt op een ondergrond, meestal een topografi-
sche kaart van een bepaald gebied. Door de projectie wordt de aarde tweedimen-
sionaal weergegeven. Er zijn diverse manieren van projecteren en op micro-
niveau kunnen daardoor verschillen - tot enkele meters - tussen de verschillende 
projecties ontstaan. De gebruiker zal zich hier veelal niet bewust van zijn, omdat 
de gekozen projectie afhangt van de organisatie die de gegevens aanlevert, bij-
voorbeeld het Kadaster. Wanneer de projectie van de kaart gebruikt in GIS niet 
overeenkomt met de projectie van de kaart gebruikt in SAFETI-NL (of Carola), 
ontstaan verschillen. Bij het doorsturen van shapebestanden moet daarom altijd 
vermeld worden welke projectie gebruikt is bij het bepalen van de XY-coördinaten 
van de locaties van de installaties.  
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