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1 Inleiding 
De handleiding risicoberekeningen BEVI [1] (Handleiding BEVI) geldt als leidraad voor het uitvoeren van 
kwantitatieve risicoanalyses. Bij het toepassen van faalfrequenties uit dit document wordt uitgegaan dat bedrijven 
en installaties voldoen aan de stand der veiligheidstechniek. Bedrijven die zichzelf een hogere 
veiligheidsstandaard opleggen zien hun inspanningen hiervoor niet beloond met een lagere faalfrequentie. 
Daarom is het RIVM een onderzoek gestart om de mogelijkheden van verlaging van de faalfrequentie te 
onderzoeken.  
 
Om faalfrequenties te kunnen reduceren moet een aantal vragen worden beantwoord: 

- Welke oorzaken hebben in de praktijk geleid tot incidenten (LoC’s) met atmosferische opslagtanks?; 
- Zijn de incidenten relevant voor de externe veiligheid?; 
- Hoe laten deze incidenten zich vertalen naar QRA scenario’s?;  
- Welke maatregelen kunnen leiden tot een lagere faalfrequentie?; 
- Hoe kan de faalfrequentie worden gereduceerd?; 

 
In deel 1 van deze studie (‘Incidentenanalyse atmosferische opslagtanks, Fase 1 – Inventarisatie’ [2]) is de 
eerste vraag beantwoord en zijn incidenten geanalyseerd die wereldwijd hebben plaatsgevonden met 
atmosferische opslagtanks. Op basis van de incidentenbeschrijving zijn vervolgens de faaloorzaken in kaart 
gebracht en is vastgesteld welke veiligheidsmaatregelen (LoD’s) kunnen worden getroffen om een incident te 
voorkomen.  
 
Dit document vormt het tweede deel van deze studie. In dit deel is onderzocht hoe een eventuele 
faalfrequentiereductie kan worden onderbouwd. De stappen die hiervoor zijn uitgevoerd zijn beschreven in 
hoofdstuk 2 en 3.  
 
In hoofdstuk 2 zijn de incidenten gecategoriseerd op basis van effecten die zich hebben voorgedaan en hadden 
kunnen voordoen. Op basis hiervan zijn zes algemene faalscenario’s gedefinieerd die mogelijk van belang zijn 
voor de externe veiligheid. Vervolgens zijn de faalscenario’s gekoppeld aan de incident scenario’s uit Deel 1 van 
deze studie. Hierdoor is een relatie gelegd tussen de: 

- Incidenten die zijn gecategoriseerd in Deel 1 van deze studie; 
- Directe oorzaken en basisoorzaken van de incidenten; 
- QRA faalscenario’s uit het Handleiding Risicoberekeningen BEVI; 

Hierdoor is het mogelijk geworden om maatregelen te definiëren op basis van incidentscenario’s die de 
faalfrequentie reduceert van standaard QRA scenario’s.  
 
In hoofdstuk 3 zijn de randvoorwaarden die worden gesteld aan faalfrequentiereducerende maatregelen 
opgenomen en zijn twee methodes voor faalfrequentiereductie beschreven en toegelicht met 2 uitgewerkte 
voorbeelden.  
 
Hoofdstuk 4 geeft een korte evaluatie van de methoden.  
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2 Toekenning van faalscenario’s aan de incidenten 
2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is de vertaalslag beschreven van incidenten uit de incidenteninventarisatie in Fase 1 naar 
faalscenario’s zoals deze worden gebruikt in kwantitatieve risicoanalyses. In deze vertaalslag zijn eerst 
(standaard) faalscenario’s gedefinieerd. Vervolgens zijn de voorwaarden vastgesteld waarmee de 
incidentscenario’s kunnen worden omgezet naar standaard faalscenario’s en zijn deze faalscenario’s gekoppeld 
aan de incidentscenario’s uit Deel 1 van deze studie.  
 

2.2 Definiëren van faalscenario’s 

2.2.1 Faalscenario’s 

De Handleiding BEVI schrijft voor enkelwandige bovengrondse atmosferische opslagtanks de volgende 
faalscenario’s voor: 

1. Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud; 
2. Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 min. in een continue en constante stroom; 
3. Continu vrijkomen uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm. 

Het betreft hier scenario’s voor de opslagtank inclusief de leidingaansluitingen tot aan de eerste flens en 
instrumentatieleidingen, maar exclusief het leidingstelsel. 
 
Uit de incidenteninventarisatie van Fase 1 blijkt dat het falen van opslagtanks door ontsteking van een brandbaar 
mengsel in de tank relatief vaak voorkomt. De explosie die hierop volgt kan vervolgens leiden tot het bezwijken 
van het tankdak en een tankbrand. Ook andere oorzaken kunnen leiden tot het bezwijken van het tankdak (en 
een tankbrand) zonder dat de inhoud van de tank vrijkomt. Deze scenario’s die niet leiden tot het vrijkomen van 
de inhoud van de opslagtank worden niet in de Handleiding besproken. Vandaar dat voor deze incidenten 
aanvullende faalscenario’s zijn gedefinieerd, namelijk: 

4. Bezwijken van het tankdak leidend tot een tankbrand, een rimfire of het uitdampen van een toxische 
stof; 

5. Ontsteking van explosieve atmosfeer in een vrijwel lege tank. 
 
Bij sommige incidenten trad geen effect op. Dit leidt tot de zesde categorie faalscenario: 

6. Beschadiging tank zonder (fysisch) effect.  
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2.3 Categoriseren van incidentscenario’s 

De incidentscenario’s uit Fase 1 van dit onderzoek dienen te worden vertaald naar één van de bovenstaande zes 
incidentscenario’s. De incidentscenario’s zijn vaak kort en onvolledig beschreven. Het vaststellen van de oorzaak 
van het incident en het vervolgens toekennen van één van de zes incidentscenario’s is daarom lastig. Om in 
ieder geval de vertaalslag eenduidig vast te leggen, zijn in deze paragraaf de hiervoor gebruikte uitgangspunten 
beschreven.  
 

2.3.1 Niet relevante scenario’s 

In gebruik name 
Er zijn incidenten geïnventariseerd waar tanks bezwijken tijdens een hydraulische test met water (scenario’s 27 
en 73). Dit scenario leidt tot het bezwijken van een tank maar niet tot letaal letsel. Ook zijn tankincidenten 
beschreven waarbij de gevaarlijke stof, die aanleiding gaf tot het incident, niet in de tank werd opgeslagen. Als 
voorbeeld kan scenario 10 worden genomen waar een explosie werd veroorzaakt door ontsteking van 
oplosmiddelen uit de verf waarmee de binnenzijde van een tank werd behandeld.  
 
Voor deze studie is daarom aangehouden dat een incident alleen relevant is als het tankincident tijdens de 
operationele fase plaatsvindt.  
 
Tijd 
Een andere factor die bepalend is voor het potentiële effect van een scenario is de factor tijd. Bij een “boil-over” 
warmt de inhoud van een tank op door een tankbrand waarna na verloop van langere tijd (uren of dagen) de 
inhoud van de tank snel en hevig vrijkomt. Externe effecten zijn hierbij zeker niet uitgesloten. Een boil-over wordt 
momenteel niet meegenomen in de QRA-berekening, mogelijk vanwege de lange tijd voordat een boil-over zal 
optreden en de daarmee samenhangende mogelijkheid tot ingrijpen. In deze studie is de boil-over daarom niet 
meegenomen. Bij de voorbereiding op de rampenbestrijding zal echter wel rekening moeten worden gehouden 
met een boil-over. 
 
Voor deze studie is daarom aangehouden dat alle incidenten relevant zijn waarvan de effecten direct optreden of 
binnen een periode van enkele uren.  
 

2.3.2 Voorwaarden categoriseren incidentscenario’s  

In deze paragraaf zijn de voorwaarden waaronder incidentscenario’s uit fase 1 worden gecategoriseerd naar één 
van de 6 faalscenario’s samengevat.  
 

2.3.2.1 Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 

Toekennen incidenten aan faalscenario  
Incidentscenario’s uit fase 1 zijn onder de volgende voorwaarden in deze categorie opgenomen: 

- Leegstromen van de inhoud van de tank in zeer korte tijd. Deze tijd moet aanzienlijk korter zijn dan de 
10 minuten uit het scenario “Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 min.” 

- Incidenten waarbij na een interne explosie of reactie de gehele tank bezwijkt 
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EV relevantie 
Er is bij de studie van uitgegaan dat bij instantaan falen van een atmosferische opslagtank een dusdanig grote 
hoeveelheid gevaarlijke stof vrijkomt dat de effecten altijd EV relevant zijn.  
 

2.3.2.2 Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 min. 

Toekennen incidenten aan faalscenario  
Incident scenario’s uit fase 1 zijn onder de volgende voorwaarden in deze categorie opgenomen: 

- Overvulincidenten waarbij gedurende langere tijd een grote uitstroming plaatsvindt; 
- Leegstromen van tank via een grote aansluiting waarbij de inhoud van de tank in korte tijd uitstroomt; 
- Corrosie geïnitieerde incidenten waar een kleine initieel (verborgen) lekkage uiteindelijk leidt tot een 

grote LoC waarbij de inhoud van de tank binnen een korte tijd vrijkomt.  
 
EV relevantie 

2.3.2.1Net als bij het scenario geschetst in paragraaf  is de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die vrijkomt bij het 
scenario “Vrijkomen van de inhoud in 10 minuten” dermate groot dat altijd rekening wordt gehouden met de EV 
relevantie van dit scenario. 
 

2.3.2.3 Continu vrijkomen uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm 

Toekennen incidenten aan faalscenario  
Incident scenario’s uit fase 1 zijn onder de volgende voorwaarden in deze faalscenariocategorie opgenomen: 

- Incidenten waar in de beschrijving duidelijk een referentie naar een kleine lekkage is opgenomen als 
“drain” of “fitting”; 

- Incidenten waarin de beschrijving duidelijk maakt dat een kleine hoeveelheid stof is weggelekt waardoor 
het aannemelijk is dat de lekgrootte klein moet zijn geweest.  

 
EV relevantie 
De gevolgen van het weglekken van een brandbare vloeistof blijven beperkt tot de nabijheid van het lek (de 
tankput) en hebben een verwaarloosbare bijdrage aan de externe veiligheid. De effecten van het vrijkomen van 
toxische stoffen kunnen verder reiken en zijn daarom beschouwd als EV relevant.  
 

2.3.2.4 Bezwijken van het tankdak leidend tot tankbrand, rimfire of uitdampen toxische stof 

Toekennen incidenten aan faalscenario  
Incident scenario’s uit fase 1 zijn onder de volgende voorwaarden in deze categorie opgenomen: 

- Incidenten waarbij na een interne reactie het dak van de tank bezwijkt (inclusief bijvoorbeeld een 
boil-over); 

- Incidenten waarin de beschrijving duidelijk maakt dat een tankbrand (full surface fire) of rimfire heeft 
plaatsgevonden; 

- Incidenten waarbij het drijvend dak van een tank is gezonken. 
 
EV relevantie 
De gegevens uit het Fase 1 rapport maken duidelijk dat een tankbrand ontstaat nadat door een interne explosie 
het tankdak is bezweken. Bij dit type incident is er een grote afstand tussen bron (de tankbrand) en de ontvanger 
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en zijn de letale effecten op grondniveau beperkt. Voor brandbare stoffen wordt daarom aangehouden dat dit 
scenario niet EV relevant is.  
 
Mocht de tank gevuld zijn met een toxische vloeistof dan kunnen toxische dampen vrijkomen na het bezwijken 
van het dak. Hierbij valt niet uit te sluiten dat op grondniveau een letale concentratie ontstaat. Een dergelijk 
incident wordt daarom als EV relevant aangemerkt.  
 

2.3.2.5 Ontsteking van explosieve atmosfeer in een vrijwel lege tank 

Toekennen incidenten aan faalscenario  
Incident scenario’s uit fase 1 zijn onder de volgende voorwaarden in deze categorie opgenomen: 

- Incidenten waar de beschrijving duidelijk maakt dat de tank leeg was (bijvoorbeeld als gevolg van 
onderhoud). 

 
EV relevantie 
Bij het ontsteken van een brandbare atmosfeer in een (vrijwel) lege tank zal een explosie optreden. Als gevolg 
van de explosie kan de tank of het tankdak bezwijken. Uit de incidentenanalyse is gebleken dat deze incidenten 
voornamelijk hebben plaatsgevonden tijdens van (onderhouds-)werkzaamheden aan een opslagtank waarbij 
alleen binnen de terreingrens dodelijke slachtoffers zijn gerapporteerd. Delen van de tank kunnen wel buiten de 
inrichting belanden. Omdat dit scenario niet in de QRA is opgenomen, wordt het hier beschouwd als niet EV 
relevant.  
 
Het is mogelijk dat een tankexplosie kan leiden tot secundaire schade. Zo kunnen naburige tanks beschadigd 
raken en kan er eventueel een LoC optreden. Deze domino-effecten worden in QRA’s volgens de handleiding 
BEVI niet meegenomen en daarom is binnen het kader van deze studie geen rekening gehouden met het 
optreden van domino-effecten. 
 

2.3.2.6 Beschadiging tank zonder (fysisch) effect. 

Toekennen incidenten aan faalscenario  
Incidenten waar de beschrijving duidelijk maakt dat de tank beschadigd werd als gevolg van het incident, maar 
waarbij de inhoud van de tank niet is vrijgekomen: er trad geen Loss of Containment op.  
 
EV relevantie 
Het mag duidelijk zijn dat incidenten zonder fysisch effect niet EV relevant zijn.  
 

2.3.3 Domino-effect  

Naast de waargenomen effecten kan uit sommige scenariobeschrijving ook het potentiële scenario worden 
afgeleid. Dit scenario geeft weer wat er had kunnen gebeuren indien het tankincident zou zijn geëscaleerd. Op 
basis van de incidentbeschrijving is beoordeeld wat de gevolgen hadden kunnen zijn. De scenario’s betreffen 
vooral incidenten waar een explosieve atmosfeer in de tank wordt ontstoken. De potentiële gevolgen van deze 
incidenten zijn als volgt beoordeeld: 

- Een tank met een drijvend dak zal niet instantaan falen als gevolg van de explosie-overdruk;  
- Na een interne explosie in een “ fixed roof” tank kan het dak bezwijken (scenario 4) maar kan ook de 

tank instantaan falen (scenario 1). 
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se atmosferische opslagtanks Fase 2: risicoreductie Factoren en Methoden 

2.4 Koppelen incidentscenario’s aan faalscenario’s en directe oorzaken 

2.3.4 EV relevantie faalscenario’s  

 

In de volgende tabel is de EV relevantie van de faalscenario’s samengevat.  
 
Tabel 1: EV-relevantie faalscenario’s 

Stoftype Incident scenario 
Brandbaar Toxisch

1. Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud Ja Ja 
2. Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 min. Ja Ja 
3. Continu vrijkomen uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm Nee Ja 
4. Bezwijken van het tankdak leidend tot tankbrand, rimfire of uitdampen van een 

toxische stof 
Nee Ja 

5. Ontsteking van explosieve atmosfeer in een (vrijwel) lege tank Nee n.v.t. 
6. Beschadiging tank zonder (fysisch) effect. Nee Nee 

 
 

Een volgende stap in de reductie van faalfrequenties is het koppelen van incidentscenario’s aan directe 
oorzaken. In fase 1 is van alle bestudeerde incidentscenario’s de directe oorzaak en de basisoorzaak bepaald.  
Deze gegevens zijn gekoppeld aan de faalscenario’s uit 

 
 

Tabel 1. Het resultaat van deze analyse is het overzicht 
in Tabel 2

- Wat het potentiële gevolg had kunnen zijn (P) met een verwijzing naar het incidentnummer uit 
Fase 1. 

- Welk incident er heeft plaatsgevonden (W) met verwijzing naar het incidentnummer uit Fase 1;  
 waarin per basisoorzaak is aangegeven  
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Tabel 2: Categorisatie van Incidentenanalyse naar basisoorzaken en faalscenario’s 
 Faalscenario Instantaan falen Vrijkomen in 10 min Continu vrijkomen 

gat van 10 mm 
Bezwijken tankdak Ontsteking explosieve  Geen effect 

atmosfeer in tank 
Basisoorzaak W P W P W P W P W P W 
Foute onderdelen/plaatsing                       
Niet correct geïnstalleerde onderdelen         56             

Hoge temperatuur                        
Exotherme reactie   4, 35         4, 35         

Corrosie                       
Productinvloed   24   24   24 24         
Invloed van water     37, 58     37, 58           
Onderdruk                       
Gesloten toevoer         6    6     6 

Overdruk                       
Aanwezigheid explosief mengsel  34 5, 9, 13, 

16, 19, 20, 
23, 26, 32, 
40, 42, 46, 
45, 51, 62, 
68, 69, 72, 
75 

      3, 5, 9, 13, 
16, 19, 20, 
23, 26, 32, 
38, 44, 45, 
51, 60, 62, 
64, 68, 72, 
75 

3, 34 7, 33, 39, 41, 
48, 59 

      
+ ontstekingsbron 

Breuk stoomspiraal 28                     
Verstopping afvoer leidt tot overvullen       2   2   2     2 

Stof in verkeerde vorm toegevoegd       11     11         
Foute stof toegevoegd 8 15                   
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Incidentenanalyse atmosferische opslagtanks Fase 2: risicoreductie Factoren en Methoden 

Tabel 2: Categorisatie van Incidentenanalyse naar basisoorzaken en faalscenario’s 
 Faalscenario Instantaan falen Vrijkomen in 10 min Continu vrijkomen 

gat van 10 mm 
Bezwijken tankdak Ontsteking explosieve  

atmosfeer in tank 
Geen effect 

Basisoorzaak W P W P W P W P W P W 
Opwarming van buitenaf                       
Roll-over door dichtheidsverschillen 50                     
Roll-over door opwarming  
zonder menging 

70   65                 

Overvullen: te veel  
vloeistof overgebracht 

    1, 29, 36, 
47, 55, 
66, 67 

                

Overvullen: te weinig  
capaciteit beschikbaar 

    31                 

Externe belasting                        
Regenval/sneeuw             14, 53, 61         
Ontwerpfout 25   71 25 76             
Ondersteuning weg  
tijdens onderhoud 

                      

Operatorfout                        
Lekkage insluitsysteem         54, 74             
In foute toestand gezet/gelaten                       
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2.5 Beperking aantal faalscenario’s 

Het uitgangspunt voor deze studie is frequentiereductie van faalscenario’s uit de handleiding BEVI. In deze 
handleiding zijn alleen de volgende faalscenario’s voorgeschreven:  

1. Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud; 
2. Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 min; 
3. Continu vrijkomen uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm. 

 
Daarom zijn alleen deze faalscenario’s voor het vervolg van deze studie meegenomen. In de volgende tabel is 
de informatie uit Tabel 2 samengevat voor deze drie faalscenario’s.  
 
Hierin staat: 
T voor het totaal aantal potentiële en waargenomen incidenten; 
F voor de fractie, de bijdrage aan het totaal aantal incidenten per faalscenario.  
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Tabel 3: Bijdragen van basisoorzaken en directe oorzaken aan faalscenario’s 

Instantaan Vrijkomen in 
falen 10 min  10 mm lek 

Basisoorzaak T F T F T F 
Foute onderdelen/plaatsing             
Niet correct geïnstalleerde onderdelen - - - - 1 11% 
Hoge temperatuur        
Exotherme reactie 2 7,1% - - - - 
Corrosie       
Productinvloed 1 3,6% 1 6% 1 11% 
Invloed van water - - 2 12% 2 22% 
Onderdruk       
Gesloten toevoer - - - - 1 11% 
Overdruk       
Aanwezigheid explosief mengsel + ontstekingsbron 20 71,4% - - - - 
Breuk stoomspiraal 1 3,6% - - - - 
Verstopping afvoer leidt tot overvullen - - 1 6% 1 11% 
Stof in verkeerde vorm toegevoegd - - 1 6% - - 
Foute stof toegevoegd 1 3,6% 1 6% - - 
Opwarming van buitenaf - - - - - - 
Roll-over door dichtheidsverschillen 1 3,6% - - - - 
Roll-over door opwarming zonder menging 1 3,6% 1 6% - - 
Overvullen: te veel vloeistof overgebracht - - 7 41% - - 
Overvullen: te weinig capaciteit beschikbaar - - 1 6% - - 
Externe belasting        
Regenval/sneeuw - - - - - - 
Ontwerpfout 1 3,6% 2 12% 1 11% 
Ondersteuning weg tijdens onderhoud - - - - - - 
Operatorfout        
Lekkage insluitsysteem - - - - 2 22% 
In foute toestand gezet/gelaten - - - - - - 

Totaal 28  17  9  
 

 Incidentenanalyse atmosferische opslagtanks Fase 2: risicoreductie Factoren en Methoden 



 
 

Tebodin B.V.   
Ordernummer: 38537.00  

Documentnummer: 3800814  

Revisie: B  

Datum: 30-07-2009  

Pagina: 14 van 24  

  

  

 

  

  

3 Frequentiereductie  
3.1 Inleiding 

In Fase 1 van dit onderzoek zijn risicobeperkende (mitigerende) maatregelen vastgesteld waarmee het effect van 
een incident is te verkleinen of waarmee een incident kan worden voorkomen. Op basis van het besluit 
aanwijzing BBT documenten is de PGS 29 [4] aangewezen als de stand der (veiligheids-) techniek. De 
maatregelen in de PGS 29 gelden daarom als minimumeis die aan opslag van gevaarlijke stoffen in 
atmosferische tanks kunnen worden gesteld.  
 
Er zijn meerdere mogelijkheden om de faalfrequentie te reduceren: 

- Door het nemen van aanvullende maatregelen (die niet in de PGS 29 zijn beschreven) waardoor de 
kans op een incident verder reduceert; 

- Door het uitsluiten van directe oorzaken of basisoorzaken.  
 
In dit hoofdstuk is beschreven wat de factoren zijn die de faalfrequentie kunnen beïnvloeden en zijn twee 
methodes uitgewerkt ter illustratie.  
 

3.2 Risicoreducerende factoren 

Reductie van de faaloorzaak kan door het wegnemen van faaloorzaken. Of faaloorzaken relevant zijn is 
afhankelijk van de fysische en chemische eigenschappen van de opgeslagen stof en de constructie en uitvoering 
van de tank. 
 

3.2.1 De fysische en chemische eigenschappen van de opgeslagen stof 

Het optreden van een faaloorzaak is op de eerste plaats afhankelijk van de stofeigenschappen. Zo zal bij een 
niet-reactieve stof het optreden van een exotherme reactie niet mogelijk zijn en zal bij een toxische, niet 
brandbare stof een interne explosie in de tank kunnen worden uitgesloten. De bijdrage van deze 
basisfaaloorzaak kan zodoende voor deze stof van de initiële faalfrequentie worden afgetrokken.  
 
In sommige gevallen zal rekening moeten worden gehouden met een restrisico. Indien een niet corrosieve stof 
wordt opgeslagen kan de bijdrage van corrosie aan de faalfrequentie worden verminderd. Volgens Tabel 3 heeft 
corrosie een bijdrage van 3,6 % aan de faalfrequentie van het faalscenario “instantaan falen”. Het restrisico 
bestaat echter uit: 

- Verandering van opgeslagen vloeistof. Indien de tank is ontworpen voor de opslag van een niet 
corrosieve stof, maar na verloop van tijd voor een andere (corrosievere) vloeistof wordt opgeslagen 
kan alsnog corrosie optreden; 

- De opgeslagen vloeistof kan vervuild zijn met een corrosieve component, waardoor alsnog corrosie 
kan optreden.  

De foutenbomen uit de PGS 6 geven inzicht in de oorzaken van corrosie. Deze foutenbomen kunnen worden 
gebruikt om de restrisico’s te bepalen. In de bepaling van de faalfrequentiereductie zal met dit restrisico rekening 
moeten worden gehouden.  
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3.2.2 De constructie en uitvoering van een tank 

De mogelijkheid tot falen van een tank is mede afhankelijk van de tankconstructie. Uit Tabel 3 volgt dat één van 
de oorzaken voor overdruk ‘breuk stoomspiraal’ is. Voor tanks die niet zijn voorzien van een dergelijke spiraal is 
dit scenario niet relevant en zou de faalfrequentie kunnen worden verminderd met de bijdrage van de oorzaak 
“breuk stoomspiraal”. 
 
De bijdrage van faaloorzaken op de faalfrequentie kan worden gereduceerd door technische (veiligheids-) 
maatregelen. Zo kan door gebruik van goede constructiematerialen worden voorkomen dat corrosie van de 
opslagtank optreedt. Omdat deze maatregel ingrijpt op de directe oorzaak (corrosie) kan de bijdrage van alle 
onderliggende oorzaken aan de initiële faalfrequentie worden verminderd. Ook hierbij zal rekening moeten 
worden gehouden met een restrisico wanneer er een andere stof wordt opgeslagen, een verontreiniging met een 
vloeistof meekomt of er verkeerde constructiematerialen zijn gebruikt tijdens constructie of onderhoud. 
 

3.3 Risicoreductiemethodes 

In dit rapport worden twee reductiemethodes voorgesteld.  
- Methode 1: Beperking faalfrequentie tot alleen relevante oorzaken 
- Methode 2: Beperking faalfrequentie alleen door aanvullende maatregelen 

 
De eerste methode gaat ervan uit dat de faalfrequentie zoals gebruikt in de handleiding BEVI een gemiddelde 
waarde is. Als er oorzaken zijn die niet relevant zijn voor een specifieke opslagtank dan kan de faalfrequentie 
worden verminderd met de bijdrage van de niet relevante oorzaak. Methode 1 kan worden gebruikt bij iedere 
tank ongeacht of er extra maatregelen zijn genomen. Deze methode heeft inherent als gevolg dat wanneer 
specifieke tanks een lagere faalfrequentie krijgen toegewezen, andere tanks een hogere faalfrequentie zouden 
moeten krijgen om het rekenkundige gemiddelde van de faalfrequentie voor atmosferische tanks te handhaven.  
 
De tweede methode gaat ervan uit dat de standaard faalfrequentie geldt voor alle tanks, ongeacht de uitvoering 
van de tank. Deze generieke faalfrequentie kan worden gereduceerd indien maatregelen worden genomen die 
verder gaan dan die beschreven in de PGS 29.  
 
In de volgende paragrafen zijn deze twee methodieken uitgewerkt die kunnen worden gebruikt om de 
faalfrequentie van atmosferische opslagtanks te reduceren. 
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3.4 Uitgewerkte voorbeelden  

3.4.1 Methode 1: Beperking faalfrequentie tot alleen relevante oorzaken 

Deze methode heeft als uitgangspunt dat de faalfrequentie voor atmosferische opslagtanks wordt veroorzaakt 
door één van de incidenten zoals beschreven in Tabel 3. De methode bestaat uit een viertal stappen: 

1. Vaststellen niet-relevante faaloorzaken; 
2. Vaststellen van de aanwezige veiligheidsmaatregelen; 
3. Berekening reductiefactoren per faalscenario; 
4. Berekening situatiespecifieke faalfrequentie. 

 
De stappen zijn hieronder nader toegelicht. 
 
Stap 1: Vaststellen niet-relevante faaloorzaken 
Beoordeel welke faaloorzaken niet kunnen optreden.  
 
Stap 2: Vaststellen aanwezige veiligheidsmaatregelen 
Verlaging van de initiële faalfrequentie is verder mogelijk door het nemen van veiligheidsmaatregelen. Indien 
door deze maatregelen faaloorzaken kunnen worden weggenomen of de faalfrequentie kan worden 
gereduceerd, mag de initiële faalfrequentie worden verlaagd. Voorwaarde is wel dat de werking van deze 
maatregelen binnen het bedrijf is aangetoond en geborgd is. Aanvullend geldt dat uitsluitend maatregelen die 
niet zijn voorgeschreven in de PGS 29 kunnen bijdragen aan een eventuele verlaging van de initiële 
faalfrequentie. 
 
Stap 3: Berekening van de reductiefactoren per faalscenario 
Bij het berekenen van de situatiespecifieke faalfrequentie dient rekening te worden gehouden met het 
faalscenario dat kan optreden. Het is namelijk niet zo dat iedere faaloorzaak hetzelfde faalscenario tot gevolg 
heeft. Tabel 3 kan hiervoor de bijdrage van de basisoorzaak aan de totale kans van optreden van een 
faalscenario worden afgeleid. Hierbij dient te worden uitgegaan van de mogelijke faalscenario’s die kunnen 
optreden. 
 
Zo is aangenomen dat een incident ten gevolge van overvulling van de opslagtank overeenkomt met het 
faalscenario waarbij de gehele inhoud van de opslagtank in een tijdsperiode van 10 minuten vrijkomt. Indien 
maatregelen worden getroffen om de kans op overvullen te beperken heeft dit uitsluitend invloed op de 
faalfrequentie van dit faalscenario. De faalfrequentie van de overige twee voor externe veiligheid relevante 
scenario’s (instantaan falen van de tank en een lek van 10 mm) veranderd niet ten gevolge van de getroffen 
veiligheidsvoorzieningen. 
 
Stap 4: Berekening van de situatiespecifieke faalfrequentie  
Aan de hand van de in Stap 3 afgeleide reductiefactoren kan per faalscenario de situatiespecifieke faalfrequentie 
worden vastgesteld. Hiertoe dient de initiële faalfrequentie die voor de scenario’s zijn opgenomen in de 
Handleiding te worden gecorrigeerd met de reductiefactoren die van toepassing zijn. De drie afgeleide 
faalfrequentie kunnen vervolgens worden gebruikt voor het berekenen van de externe risico’s. 
 

3.4.2 en Aan de hand van een fictief voorbeeld wordt de werking van deze methodiek toegelicht in paragraaf 
3.4.3.  
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3.4.2 Methode 1: Voorbeelduitwerking 1 

In een opslagtank wordt een niet-reactieve brandbare stof bij omgevingstemperatuur opgeslagen. Door (weers-) 
invloeden van buitenaf is het optreden van corrosie niet uit te sluiten. In aanvulling op de in PGS 29 gestelde 
eisen, is de tank voorzien van een extra overvulbeveiliging die onafhankelijk van de vereiste hoog niveau-
alarmering en beveiliging functioneert.  
 
Stap 1: Vaststellen niet-relevante faaloorzaken 
De stofgegevens sluiten een exotherme reactie uit. Ook het scenario “ breuk van de stoomspiraal” is niet relevant 
voor deze situatie.  
 
Stap 2: Vaststellen aanwezige veiligheidsmaatregelen 
Door het bedrijf zijn aanvullende maatregelen getroffen om overvulling van de opslagtank te voorkomen. Uit 
Tabel 3 valt af te leiden dat er twee basisoorzaken zijn voor overvulling: 

- Overvullen: te weinig capaciteit beschikbaar; 
- Overvullen: te veel vloeistof overgebracht. 

Er dient echter rekening te worden gehouden met de betrouwbaarheid van deze veiligheidsmaatregel. Deze 
wordt in dit voorbeeld gesteld op 0,99 per aanspraak.  
 
Stap 3: Berekening van de reductie per faalscenario 
Per faalscenario wordt nu de reductie van de faalfrequentie berekend door het wegnemen van de faaloorzaken.  
 
Faalscenario “ Instantaan falen” 
De reductie wordt bepaald door:  

- Breuk stoomspiraal (1 incident); 
- Exotherme reactie (2 incidenten) 

Er zijn 28 incidenten die bijdragen aan het faalscenario “instantaan falen”.  
 

28
)21( +  De reductie bedraagt dan 

 
Faalscenario “Vrijkomen van de inhoud in 10 minuten” 
De reductie wordt bepaald door:  

- Overvullen: te weinig capaciteit beschikbaar (1 incident); 
- Overvullen: te veel vloeistof overgebracht (7 incidenten). 

Er zijn 17 incidenten die bijdragen aan het faalscenario “vrijkomen van de inhoud in 10 minuten”. De 
overvulbeveiliging heeft een betrouwbaarheid van 99%.  
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + %99

17
71 x . De reductie bedraagt dan 

Stap 4: berekening van de situatiespecifieke faalfrequenties 
Door de initiële faalfrequenties uit de handleiding te corrigeren voor bovenstaande reductiefactoren kan de 
situatiespecifieke faalfrequentie worden afgeleid. Deze zijn voor deze situatie weergegeven in Tabel 4: 
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Tabel 4: Situatiespecifieke faalfrequentie, voorbeelduitwerking 1 
Faalscenario Initiële faalfrequentie Reductie Situatiespecifieke Reductie 

-1[jaar ] faalfrequentie [jaar-1] 
-6 -6

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

28
)21(Instantaan falen 5 x 10 11% 4,5 x10 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + 99,0

17
71 x

-6 -6Vrijkomen in 10 min. 5 x 10 2,7 x 10 47% 

-4 0 -410 mm lek 1 x 10 1 x 10 0% 
 

3.4.3 Methode 1: Voorbeelduitwerking 2 

Het bedrijf besluit om de stof voortaan op te slaan in een opslagtank van RVS. De faalfrequentiereductie die dan 
kan worden gerealiseerd is in onderstaande stappen uitgewerkt. 
 
Stap 1: Vaststellen niet-relevante faaloorzaken 
De opgeslagen stoffen sluiten een exotherme reactie uit. Omdat er geen stoomspiraal in de tank aanwezig is, is 
ook het scenario “breuk van een stoomspiraal” niet relevant. De vervanging van de aanwezige opslagtank door 
een opslagtank van RVS sluit corrosie niet geheel uit. 
 
Stap 2: Vaststellen aanwezige veiligheidsmaatregelen 
Door vervanging van de bestaande tank door een RVS tank wordt voorkomen dat een incident kan optreden ten 
gevolge van corrosie. Deze maatregel is van toepassing op de basisoorzaken uit Tabel 3: 

- Productinvloed; 
 
Het toepassen van RVS levert echter een restrisico op. Door verschillende oorzaken kan alsnog corrosie 
ontstaan. De effectiviteit van deze maatregel wordt geschat op 90%.  
 
Stap 3: Berekening van de reductie per faalscenario 
 
Faalscenario “ Instantaan falen” 
De reductiefactor wordt bepaald door:  

- Breuk stoomspiraal (1 incident); 
- Exotherme reactie(2 incidenten); 
- Productinvloed (1 incident). 

Er zijn 28 incidenten die bijdragen aan het faalscenario “instantaan falen.  
 

28
%901)21( x++  De reductie bedraagt dan 

 
Faalscenario “vrijkomen van de inhoud in 10 minuten” 
De reductie wordt bepaald door:  

- Overvullen: te weinig capaciteit beschikbaar (1 incident); 
- Overvullen: te veel vloeistof overgebracht (7 incidenten). 

De extra overvulbeveiliging heeft een betrouwbaarheid van 99%  
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De andere materiaalkeuze geeft de volgende reductie: 
- Productinvloed (1 incident)  
- Invloed van water (2 incidenten) 

Het uitvoeren van de tank in RVS heeft een effectiviteit van 90%.  
 

( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +++

17
%90)21(%9971 xx  De totale reductie bedraagt dan 

 
Faalscenario “10 mm lekkage” 
De reductiefactor wordt gevormd door:  

- Productinvloed (1 incident)  
- Invloed van water (2 incidenten) 

Er zijn 9 incidenten die bijdragen aan het faalscenario “10 mm lekkage”. De maatregel de tank uit te voeren in 
RVS heeft een effectiviteit van 90%.  
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + %90

9
21 x  De reductie bedraagt dan 

 
Stap 4: berekening van de situatiespecifieke faalfrequenties 
In onderstaande tabel zijn de reducties per faalscenario weergegeven en is de gereduceerde faalfrequentie 
berekend. 
 
Tabel 5: Situatiespecifieke faalfrequentie (RVS tank) 
Faalscenario Initiële faalfrequentie Reductie Situatiespecifieke Reductie

[jaar-1] faalfrequentie [jaar-1]

28
%901)21( x++-6 -6Instantaan falen 5 x 10 14% 4,3 x10 

( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +++

17
%90)21(%9971 xx-6 -6Vrijkomen in 10 min. 5 x 10 1,9 x 10 62% 

-4 -5

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + %90

9
21 x10 mm lek 1 x 10 30% 7 x10 
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3.5 Methode 2: Beperking faalfrequentie alleen door aanvullende maatregelen 

Deze methodiek heeft als uitgangspunt dat reductie van de faalfrequentie alleen mogelijk is door aanvullende 
maatregelen. Door voor iedere situatie vast te stellen welke maatregelen aanvullend op de PGS 29 zijn 
genomen, kan de basis worden gelegd voor de faalfrequentiereductie. De methode is opgebouwd uit de 
volgende stappen:: 

1. Vaststellen extra veiligheidsmaatregelen tov PGS 29; 
2. Berekening reductiefactoren per faalscenario; 
3. Berekening situatiespecifieke faalfrequentie. 

 
De verschillende stappen worden hieronder nader toegelicht. 
 
Stap 1: Vaststellen extra veiligheidsmaatregelen tov PGS 29 
Verlaging van de initiële faalfrequentie is uitsluitend mogelijk door het nemen van additionele 
veiligheidsmaatregelen. Indien door deze maatregelen faaloorzaken kunnen worden weggenomen of de kans 
van optreden gereduceerd, mag de initiële faalfrequentie worden verlaagd. Voorwaarde is wel dat de werking 
van deze maatregelen binnen het bedrijf is aangetoond en geborgd is. Aanvullend geldt dat uitsluitend 
maatregelen kunnen worden gewaardeerd die niet zijn voorgeschreven in de PGS 29 en die bijdragen aan een 
verlaging van de initiële faalfrequentie. 
 
Stap 2: Berekening reductie per faalscenario 
Bij het berekenen van de faalfrequentie dient rekening te worden gehouden met het faalscenario dat kan 
optreden. Het is namelijk niet zo dat iedere faaloorzaak hetzelfde faalscenario tot gevolg heeft. Uit Tabel 3 kan 
hiervoor de bijdrage van de basisoorzaak aan de totale kans van optreden van een faalscenario worden afgeleid. 
Hierbij moet worden uitgegaan van mogelijke faalscenario’s die kunnen optreden.  
 
Zo is aangenomen dat een incident dat leidt tot overvulling van een opslagtank overeenkomt met het 
faalscenario waarbij de gehele inhoud van de opslagtank in een tijdsperiode van 10 minuten vrijkomt. Indien 
maatregelen worden getroffen om de kans op overvullen te beperken heeft dit uitsluitend invloed op de 
faalfrequentie van dit faalscenario. De faalfrequentie van de overige twee voor externe veiligheid relevante 
scenario’s (instantaan falen van de tank en een lek van 10 mm) verandert niet ten gevolge van de getroffen 
veiligheidsvoorzieningen. 
 
Stap 3: Berekening situatiespecifieke faalfrequenties 
Aan de hand van de in de vorige stap afgeleide faalfrequentie-reductie kan per faalscenario’s de specifieke 
faalfrequentie worden vastgesteld. De nieuwe faalfrequentie kan dan in de risicoberekening worden gebruikt voor 
het berekenen van de externe veiligheidsrisico’s. 
 
Aan de hand van een fictief voorbeeld wordt de werking van deze methodiek toegelicht. Om de twee 
methodieken onderling te kunnen vergelijken word dezelfde uitgangssituatie uitgewerkt. 
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3.5.1 Methode 2: Voorbeelduitwerking 1 

In een opslagtank wordt een toxische stof bij omgevingstemperatuur opgeslagen. De overvulbeveiliging zoals 
voldoet aan de SIL classificatie 2 en heeft een betrouwbaarheid van 0,99 per aanspraak.  
 
Stap 1: Vaststellen extra veiligheidsmaatregelen tov PGS 29 
Door het bedrijf zijn aanvullende maatregelen getroffen om overvulling van de opslagtank te voorkomen. Uit 
Tabel 3 volgt dat er twee basisoorzaken zijn voor overvulling: 

- Overvullen: te weinig capaciteit beschikbaar; 
- Overvullen: te veel vloeistof overgebracht. 

Er dient echter rekening te worden gehouden met de betrouwbaarheid van deze veiligheidsmaatregel. Deze 
bedraagt 0,99 per aanspraak.  
 
Door de toxische stof is een (interne) explosie in de dampruimte boven de vloeistof in de tank niet waarschijnlijk.  
 
Stap 2: Berekening van de reductiefactoren per faalscenario 
Per faalscenario wordt nu de reductie berekend in hoeverre de weggenomen faaloorzaken invloed hebben op de 
faalfrequentie.  
 
Faalscenario “ instantaan falen” 
Er zijn geen maatregelen genomen die de minimum eisen van de PGS 29 overstijgen. (Het opslaan van een 
toxische stof heeft geen invloed op de faalfrequentie). 
 
Faalscenario “vrijkomen van de inhoud in 10 minuten” 
De reductie wordt gevormd door:  

- Overvullen: te weinig capaciteit beschikbaar (1 incident)  
- Overvullen: te veel vloeistof overgebracht (7 incidenten) 

Er zijn 17 incidenten die bijdragen aan het faalscenario die bijdragen aan het faalscenario “vrijkomen van de 
inhoud in 10 minuten”. De overvulbeveiliging heeft een betrouwbaarheid van 99%.  
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + %99

17
)71( x  De reductie bedraagt dan 

 
Stap 3: berekening van de situatiespecifieke faalfrequentie 
Met behulp van de in stap 3 afgeleide reductiefactoren kan de situatiespecifieke faalfrequentie per faalscenario 
worden berekend. In onderstaande tabel zijn de reductiefactoren per scenario weergegeven. 
 
 
Tabel 6: Situatiespecifieke faalfrequentie 
Faalscenario Initiële faalfrequentie Reductie Situatiespecifieke Reductie

[jaar-1] faalfrequentie [jaar-1] 
-6 -6Instantaan falen 5 x 10 - 5 x 10 0% 
-6 -6

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + 99,0

17
17 xVrijkomen in 10 min. 5 x 10 2,7 x 10 47% 

-4 -- -410 mm lek 1 x 10 1 x 10 0% 
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3.6 Voorbeeld: Methode 1 vs methode 2,  toxische, niet brandbare stof 

Het grote verschil tussen methode 1, “Beperking faalfrequentie tot alleen relevante oorzaken” en methode 2, 
“beperking faalfrequentie alleen door aanvullende maatregelen” wordt duidelijk wanneer de reductie van de 
faalfrequentie door opslag van een toxische, niet brandbare stof wordt berekend: 
 
Situatie 
“In een tank wordt een toxische, niet brandbare stof opgeslagen. Het product wordt opgeslagen in een tank met 
een (additionele) overvulbeveiliging met een betrouwbaarheid van 99%”  
 
Voor de eenvoud is aangenomen dat andere faalfrequentie reducerende maatregelen niet van toepassing zijn en 
er geen andere aanvullende maatregelen zijn getroffen. 
 
Voor Methode 1 geldt dat de basisoorzaak “aanwezigheid explosief mengsel + ontstekingsbron” met 20 
incidenten voor meer dan 70% bijdraagt aan de faalfrequentie opbouw van het faalscenario “instantaan falen”. 
Voor Methode 2 geldt dat er voor het scenario “instantaan falen” geen aanvullende maatregelen zijn genomen en 
er daarom geen grond is om deze faalfrequentie te verlagen.  
 
Tabel 7: Situatiespecifieke faalfrequentie 
 Methode 1 Methode 2 

Beperking faalfrequentie tot Beperking faalfrequentie alleen 
alleen relevante oorzaken door aanvullende maatregelen 

Niet-relevante scenario’s 20 0 
-6 -6Initiële faalfrequentie 5 x 10 5 x 10

Reductie   

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

28
20- Instantaan falen -  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + 99,0

17
17 x ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + 99,0

17
17 x- Vrijkomen in 10 min.   

- 10 mm lek - - 
Situatiespecifieke faalfrequentie 
(reductie) 

  

-6- Instantaan falen 1,4 x 10 /jaar (71%) -, 0% 
-6 -6- Vrijkomen in 10 min. 2,7 x 10 /jaar, 47% 2,7 x 10 /jaar, 50% 

-4 -4- 10 mm lek 1 x 10 /jaar (0%) 1 x 10 /jaar (0%) 
 
Alleen al de opslag van toxische, niet brandbare stoffen in een atmosferische opslagtank leidt tot een fors lagere 
faalfrequentie van het scenario “instantaan falen” volgens Methode 1. Gebruik van Methode 2 levert geen 
reductie van deze faalfrequentie.  
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4 Evaluatie 
Op basis van de analyse van incidenten is een faalfrequentiereductie voor atmosferische opslagtanks eigenlijk 
niet goed te onderbouwen: er zijn weinig incidenten geregistreerd en, zoals uit deel 1 van deze studie al bleek, is 
de beschrijving van de geregistreerde incidenten (vaak) te summier is om de basisoorzaak te achterhalen. Toch 
is het goed om deze weg in te slaan. Gebruik van goed onderbouwde risico reductiefactoren biedt namelijk een 
goede mogelijkheid inrichtingen te belonen voor hun inspanningen om hun bedrijfsvoering veiliger te maken. 
Door de faalfrequentie op verantwoorde wijze te verlagen kan schaarse ruimte in Nederland efficiënter worden 
gebruikt en kunnen bedrijven ruimte creëren voor nieuwe activiteiten zonder hierbij de normen te overschrijden 
voor het Groepsrisico of het Plaatgebonden risico.  
 
In dit rapport zijn twee methodes voorgesteld: 
 Methode 1: Beperking faalfrequentie tot alleen relevante oorzaken; 
 Methode 2: Beperking faalfrequentie alleen door aanvullende maatregelen. 
 
Methode 1 stelt dat alleen relevante directe oorzaken aanleiding geven tot een LoC. Niet relevante oorzaken 
hoeven niet meegenomen en leiden automatisch tot een faalfrequentiereductie. Dit zou er toe leiden dat aan de 
meeste tanks in Nederland een faalfrequentiereductie voor instantaan falen van 20% kan worden toegekend, 
omdat deze tanks niet zijn voorzien van een stoomspiraal, omdat niet reactieve stoffen worden opgeslagen en 
zich geen roll-over kan voordoen. Indien er zo lagere faalfrequenties worden toegekend aan specifieke 
opslagtanks zouden de overige opslagtanks een hogere faalfrequentie moeten krijgen om een gemiddelde 
faalfrequentie voor atmosferische opslagtanks te handhaven. Deze methode van faalfrequentieverlaging (en -
verhoging) lijkt alleen daarom praktisch niet uitvoerbaar.  
 
Methode 2 stelt dat alleen faalfrequentiereductie kan worden bereikt door aanvullende maatregelen. Dit lijkt een 
betere benadering voor faalfrequentiereductie. Alleen specifieke maatregelen die de stand der 
veiligheidstechniek overstijgen kunnen aanleiding geven tot verlagen van de faalfrequentie. De consequentie is 
wel dat bij deze methode bijvoorbeeld een tank met een stoomspiraal, waarbij aanvullende maatregelen tegen 
falen van de stoomspiraal zijn genomen, een lagere faalfrequentie krijgt dan een tank zonder stoomspiraal. Dit 
lijkt methodisch niet goed te onderbouwen. 
 
Bij het toekennen van een faalfrequentieverlaging zullen bedrijven voor een onderbouwing moeten zorgen. Dit 
zou kunnen basis van casuïstiek, maar ook door technieken als “ Layer Of Protection” Analysis (LOPA) of SIL 
classificatie. Het lijkt verstandig om (landelijk) de voorwaarden vast te leggen waaraan een onderbouwing moet 
voldoen voordat een faalfrequentieverlaging wordt toegekend. Hiermee wordt een voor alle betrokkenen 
transparante situatie gecreëerd.  
 
De (technische en/of organisatorische maatregelen) risico reducerende maatregelen moeten worden opgenomen 
in de vergunningvoorwaarden. Door de vergunninghouder zullen de maatregelen moeten worden geborgd en 
onderhouden. De toezichthouder zal stringent toezicht moeten uitoefenen op borging en onderhoud van de 
frequentiereducerende maatregelen. Hierdoor moet worden voorkomen dat er een acute saneringssituatie 
ontstaat indien de faalfrequentie reducerende voorwaarden niet worden nageleefd en de risico’s van het bedrijf 
worden bepaald door standaard faalfrequenties.  
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