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Disclaimer consequentieonderzoek probitrelatie HCl 

september 2011 

 

 

Dit rapport beschrijft de resultaten van het consequentieonderzoek voor de 

probitrelatie voor waterstofchloride (HCl), uitgevoerd in 2009. Het onderzoek is 

gebaseerd op de interim-probitrelatie zoals gedocumenteerd in het stofdocument 

d.d. 23 december 2008. 

 

Op dit moment wordt de probitrelatie voor HCl opnieuw bestudeerd, naar 

aanleiding van inhoudelijk commentaar op de afleiding ervan. E.e.a. heeft 

mogelijk implicaties voor de resultaten van het consequentieonderzoek.  
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Samenvatting 

 

Voor waterstofchloride (HCl, CAS 7647-01-0) is een probitrelatie voorgesteld [1]. Een 

consequentieonderzoek is uitgevoerd conform de procedure voor het uitvoeren van het 

consequentieonderzoek probitrelaties [2].  

 

De werkwijze en de bevindingen zijn gedocumenteerd in het rapportageformulier 

opgenomen in bijlage 1.  

 

De belangrijkste bevindingen zijn: 

 De voorgestelde probitrelatie is aanzienlijk zwaarder dan de momenteel vastgestelde 

probitrelatie. 

 De voorgestelde probitrelatie is zwaarder dan de relatie opgenomen in Serida en de 

relatie van LNE.  

 De voorgestelde probitrelatie is zwaarder dan de SLOD en SLOT waarden. 

 De gehanteerde LC50 (rat, inh) waarden zijn voor 1 uur lager en voor 4 uur hoger dan 

de waarde uit Serida. 

 De classificatie van HCl is ongewijzigd. De stofcategorie blijft GT5. 

 De grenswaarde voor de ARBO en de subselectie is ongewijzigd.  

 Er zijn twee Brzo-bedrijven beoordeeld waar HCl is meegenomen in de QRA. De 

invloed van de voorgestelde probitrelatie is kwantitatief beoordeeld. Bijlage 2 en 3 

bevatten deze beoordeling. Voor het ene bedrijf is HCl niet bepalend voor het risico. 

Voor het andere bedrijf leidt de voorgestelde probitrelatie tot grotere risicocontouren, 

maar binnen de grenswaarde zijn geen kwetsbare objecten gelegen. Dit bedrijf 

veroorzaakt geen relevant groepsrisico. 

 Waterstofchloride is als toxisch verbrandingsproduct relevant voor het risico van een 

PGS 15 opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Van 37 Brzo-bedrijven waar de PGS 

15 opslag (mede) het risiconiveau bepaalt is de beschikbare QRA beoordeeld om vast 

te stellen of het vrijkomen van HCl met de voorgestelde nieuwe probitrelatie zal leiden 

tot een toename van het plaatsgebonden risico. Bij drie bedrijven is dat het geval. De 

toename is verder niet kwantitatief onderzocht. Bij de andere bedrijven is het gehalte 

chloor niet gemodelleerd of is de verhouding tussen het gewichtsgehalte chloor en 

stikstof zodanig dat het risico wordt bepaald door stikstofoxide en niet door 

waterstofchloride. Deze bevinding geldt voor de beoordeelde QRA’s die allen zijn 

opgesteld volgens de oude CPR 15 berekeningsmethodiek. De oude CPR 15 

rekenmethodiek is echter per 1 januari 2009 geactualiseerd. De relatieve invloed van 

Cl op het externe veiligheidsrisico is nu groter, terwijl de absolute waarde van het 

risico nu veelal kleiner is. Als voor de beoordeelde bedrijven de QRA wordt 

geactualiseerd volgens de geactualiseerde PGS 15 rekenmethodiek (en met de thans 

vastgestelde probitrelatie van HCl), dan zal het plaatsgebonden risico afnemen. Als 

daarna de nieuwe probitrelatie voor HCl wordt gebruikt, dan zal het plaatsgebonden 

risico bij meerdere bedrijven weer toenemen.  

 Er vallen een groot aantal bedrijven met opslag van verpakte gevaarlijke stoffen onder 

het Bevi. In het RRGS zijn bijvoorbeeld 731 inrichtingen opgenomen met deze 

aanduiding. Het plaatsgebonden risico zal voor deze inrichtingen veelal niet met een 
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QRA berekend zijn, maar vastgesteld met de afstandentabel opgenomen in de 

Circulaire CPR 15 en de vorige versie van het Revi. Gelet op het grote aantal 

bedrijven is er geen specifieke zoekactie uitgevoerd naar bedrijven waarvoor een 

specifieke QRA is opgesteld. Deze afstandentabel is in de laatste versie van het Revi 

gewijzigd gebaseerd op de geactualiseerde PGS 15 berekeningsmethodiek. De 

nieuwe afstandentabel is gebaseerd op het stikstofgehalte in een aantal categorieën 

(kleiner dan 5%, 5 tot en met 10% en groter dan 10%). Als het gehalte aan chloor, 

fluor, broom of zwavel groter is dan de vastgestelde categorie voor het stikstofgehalte, 

moet de afstand van de bovenliggende categorie worden gehanteerd. De 

onderliggende veronderstelling is dat bij een gelijk gewichtsgehalte stikstof en chloor 

het risiconiveau door stikstof wordt bepaald. Aan deze veronderstelling wordt met de 

nieuwe HCl probitrelatie niet altijd meer voldaan. Er is nagegaan bij welke verhouding 

tussen het gewichtsgehalte chloor en stikstof de voorgestelde probitrelatie van HCl 

leidt tot een toename van de voorgeschreven afstand. Voor de nieuwe afstandentabel 

is dit voor beschermingsniveau 3 bijvoorbeeld het geval als een verhouding tussen het 

gehalte van chloor en stikstof groter is dan 0.25. In de praktijk zal dat met enige 

regelmaat voorkomen, zodat wordt aanbevolen de onderliggende veronderstellingen 

van de nieuwe afstandentabel nog eens te bezien. 

 

Er zijn geen aandachtspunten en knelpunten gevonden voor de beoordeelde individuele 

bedrijven waar HCl is meegenomen in de risicoanalyse. De voorgestelde nieuwe 

probitrelatie zal van invloed zijn op het risiconiveau van een aantal Brzo-bedrijven waar 

de PGS 15 opslag van verpakte gevaarlijke stoffen bepalend is voor het risiconiveau. De 

toepasbaarheid van de nieuwe afstandentabel voor PGS 15 inrichtingen is een 

aandachtspunt. 

 

 

Referenties 

 

1. RIVM 2008 Probit function technical support document 

20081223-HCl-interim 

 

2. RIVM 2008 Procedure voor het uitvoeren van het 

consequentieonderzoek probitrelaties 
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Bijlage 1. Rapportageformulier 

 

 



 

 Rapportageformulier hydrogen chloride 
 

 

1. Algemeen 

 

1.0 Stofidentificatie 
 

Naam stof:  hydrogen chloride 

 

Cas nr:  7637-07-2 

 

 

1.1 Eerder vastgestelde probitrelatie 
 

Probitconstantes voor concentratie in mg/m3 en tijdsduur in minuten 

 a b n Bron 

Voorgestelde probitrelatie -12.8 1.35 1.48 20081223-HCl-interim 

Eerder vastgestelde probitrelatie (indien 

van toepassing) 

-37.3 3.69 1 Handleiding risicoberekeningen 

Bevi, versie 3.1, 01-01-2009 

 

Concentratie in mg/m3 

 1% sterfte 50% sterfte 99% sterfte 

 1 min. 10 

min. 

30 

min. 

1 min. 10 

min. 

30 

min. 

1  

min. 

10 

min. 

30 

min. 

Voorgestelde relatie 2309 487 232 7398 1561 743 23696 5000 2380 

Eerder vastgestelde relatie 50669 5067 1689 95169 9517 3172 178754 17875 5958 

 

Bevinding: De voorgestelde probitrelatie is zwaarder dan de eerder vastgestelde probitrelatie. 

 

 

1.2 (Inter)nationale probitrelaties  
 

Probitconstantes voor concentratie in mg/m3 en tijdsduur in minuten 

 a b n Bron 

Voorgestelde probitrelatie -12.8 1.35 1.48 20081223-HCl-interim 

Probitrelatie Serida -37.3 3.69 1  

Probitrelatie LNE -18.02 2 1 AMINAL/VR/2006/LT/6674 

 

Concentratie in mg/m3 

 1% sterfte 50% sterfte 99% sterfte 

 1 min. 10 

min. 

30 

min. 

1 min. 10 

min. 

30 

min. 

1 min. 10 

min. 

30 min. 

Voorgestelde relatie 2309 487 232 7398 1561 743 23696 5000 2380 

Probitrelatie Serida 50669 5067 1689 95169 9517 3172 178754 17875 5958 

Probitrelatie LNE 31163 3116 1039 99708 9971 3324 319017 31902 10634 

 

Bevinding: De voorgestelde probitrelatie is zwaarder dan de probitrelatie Serida (dit is dezelfde als 

vastgesteld) en zwaarder dan de probitrelatie LNE. 

 

 

1.3 SLOD en SLOT DTL 
 

Vergelijking van de voorgestelde probitrelatie met de SLOT (Specified Level of Toxicity Dangerous Toxic 

Load, maat voor 1% letaliteit) en SLOD (Significant Likelihood of Death, maat voor 50% letaliteit)  DTL 

(Dangerous Toxic Load) in het Verenigd Koninkrijk. 

 



Concentratie in ppm (n = 1.48 voor de probitrelatie, n = 1 voor de SLOD, SLOT) 

 Probitrelatie 

1% letaliteit 

SLOD 

DTL 

Probitrelatie 

50% letaliteit 

SLOT 

DTL 

1 min.  1523 23700 4879 76500 

10 min. 321 2370 1030 7650 

30 min. 153 790 490 2550 

 

Bevinding: De voorgestelde probitrelatie is aanzienlijk zwaarder dan de SLOD en SLOT. 

 

 

 

1.4 Toxicologische data 
 

Concentratie in mg/m3 

 LC50(rat, inh, 1 uur) LC50(rat, inh, 4 uur) 

stofdocument 4166 1633 

Serida 4746 1186 

R-zin n.v.t. > 500 en < 2000 

…   

 

Bevinding:  

 

De LC50 waarde uit het stofdocument is voor 1 uur lager en voor 4 uur hoger dan de waarde uit Serida.  

 

De stof  is met R23 als toxisch geklasseerd. De LC50 (rat, inh, 4 uur) voor een gas is dan groter dan 0.5 mg/l 

(500 mg/m
3
) en kleiner dan 2 mg/l (2000 mg/m

3
).  

 

 

2. Classificatie 

 

LC50(rat, inh, 1 uur): 2750 ppm 

 

Huidige stofcategorie methodiek II:  GT5  bron:  [1] 

 

Nieuwe stofcategorie methodiek II:   GT5 

 

Bevinding:  Geen verandering van stofcategorie. 

 

Kookpunt -85 
o
C en kritische temperatuur 51.5 

o
C. 

 

Omrekening van concentratie in mg/m
3
 naar ppm gebaseerd op temperatuur van 20 

o
C (vermenigvuldig 

met 0.66). 

 

 

3. Grenswaarde 

 

Huidige grenswaarde ARBO:  3000 kg bron: [2] 

 

Nieuwe grenswaarde:    3000 kg 

 

Huidige grenswaarde subselectie:  3000 kg  bron: [3] en [4] 

 

Nieuwe grenswaarde subselectie:  3000 kg 

 

Bevinding: Grenswaarde gebaseerd op de waarde voor een gas. De huidige grenswaarde ARBO is 

gebaseerd op LC50 (rat, inh, 1 uur) van 3124 ppm. Voor de huidige grenswaarde subselectie is de Serida 

LC50 maatgevend geacht. Geen verandering van de grenswaarden. 

 

 



4. Globale inschatting consequenties 
 

 Consequentie 

Plaatsgebonden risico (10
-6

) ↑ 

Groepsrisico ↑ 

Invloedsgebied (1%) ↑ 

 

↑↑ sterke toename (factor >10), ↑ toename (factor 2-10), ─ gelijk (factor <2), ↓ afname (factor 2-10), ↓↓ 

sterke afname (factor >10). 

 

Als in een QRA de vastgestelde probitrelatie is gebruikt dan zal nu het risico toenemen (factor 2-10). 

 

 

 

5. Specifieke QRA’s 

 

5.1 Brzo inrichtingen als bedoeld in artikel 2 onder a Bevi 
 

1. De volgende zoekacties zijn uitgevoerd:  

 

Waterstofchloride is een met name genoemde stof voor aanwijzing of een inrichting onder het Brzo valt. In 

het inrichtingenbestand met Brzo-bedrijven is gezocht naar zoutzuur (vloeibaar gas) als met name 

genoemde stof in de geregistreerde kennisgevingen. Onderstaande tabel toont de gevonden VR-

inrichtingen. De inrichtingen Shin-Etsu VCM en Akzo Nobel Polymer Chemicals zijn verder onderzocht. 

 

 
Nr Naam bedrijf Bevinding (VR) 

41 Shin-Etsu VCM BV HCL in opslagtank T204. Meegenomen in QRA. Opslag 
bepaalt voornamelijk het risiconiveau.  

136 DSM Pharma Chemicals Venlo BV HCL in een tube trailer. Druk 40 bar, per tube 740 kg. 
Subselectie gebaseerd op grenswaarde 3000 kg. HCL 
meegenomen in de QRA, maar chloor is bepalend voor het 
risiconiveau.  

164 Akzo Nobel Polymer Chemicals BV Recente QRA beschikbaar. De risicoanalyse behelst de op- 
en overslag van Cl, HCl, NH3 en PCl3 en de opslag van 
gevaarlijke stoffen conform PGS 15. 

167 Du Pont de Nemours (Nederland) BV Bedrijf gesplist. Er komt een gewijzigde QRA. Navraag door 
het RIVM bij het bevoegd gezag ex Wm leert dat HCL niet 
relevant is voor het risiconiveau. 

363 Shin-Etsu PVC Geen HCL. Zie bedrijf nummer 41. 

 

 

Onderstaande tabel toont de gevonden PBZO-inrichtingen. Het betreft vier bedrijven met de opslag van 

HCl in gascilinders en een bedrijf met de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Met het RRGS en het 

inrichtingenbestand is nagegaan of er een risicoanalyse van het bedrijf beschikbaar is. Het bevoegd gezag 

ex Wm is verder niet om aanvullende informatie gevraagd. De inrichtingen zijn niet verder onderzocht.  

 

 
Nr Naam bedrijf Bevinding (PBZO) 

160 Quest International Nederland BV Opslag 1500 kg in 50 l cilinders. QRA opgesteld in 2001 voor 
lossen spoorketelwagen acroleïne en reactiegebouw 2-
propenal. 

170 Ferro (Holland) BV (Industrieweg) Maximaal 700 kg zoutzuur aanwezig. Bedrijfsactiviteiten 
gewijzigd (valt niet meer in het RRGS), maar vergunning is 
nog niet aangepast. 

198 Solvay Pharmaceuticals BV HCL-gasdoseerstation met cilinders. Maximaal 2.33 ton HCL 
druk 200 bar. Er is geen QRA opgesteld. 

237 Chemical Warehouse & Services BV Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Geen QRA 
uitgevoerd. HCL niet relevant. 

250 Linde Gas Benelux B.V. (Spijkenisse) Op- en overslag van drukhouders. Aanwezig 145 kg HCL. Er 
is een QRA opgesteld, datum en inhoud onbekend. 



In de gedigitaliseerde VR’en is gezocht naar de stofnaam en CAS-nr. Het resultaat is een lijst van 135 

bedrijven. Deze lijst is niet verder onderzocht. Vermoed wordt dat bedrijven zijn geselecteerd omdat 

waterstofchloride wordt genoemd als toxisch verbrandingsproduct, als oplossing in water of als gas 

cilinder. 

 

Waterstofchloride is als toxisch verbrandingsproduct van belang in de risicoanalyse van PGS 15 

inrichtingen. In het consequentieonderzoek voor de geactualiseerde PGS 15 berekeningsmethodiek is een 

lijst opgesteld met Brzo-inrichtingen waarvan het extern veiligheidsrisico (mede) wordt bepaald door de 

opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Uitgaande van de gegevens opgenomen in de risicoanalyse is 

kwalitatief beoordeeld voor welke bedrijven de voorgestelde probitrelatie van HCl zal leiden tot een 

toename van het externe veiligheidsrisico.  

 

 

2. De volgende inrichtingen zijn gevonden: 

 

Naam bedrijf QRA* Stof in QRA** Bron*** 

1. Akzo Nobel 

Polymer Chemicals  

QRA 2006 In QRA VR 

2. Shin-Etsu VCM QRA in VR 2006 In QRA VR 2006 

 

* Volledige referentie van de QRA opnemen 

** Aangeven of de stof meegenomen is in (1) de subselectie, (2) de QRA 

*** Aangeven hoe de inrichting gevonden is (Register, VR rapport, …) 

 

 

 

3. De volgende probitrelaties zijn in de QRA’s gebruikt: 

 

Probitrelaties voor concentratie in mg/m3 en tijdsduur in minuten 

Naam bedrijf a b n Bron 

1. Akzo Nobel Polymer Chemicals  -16.42 1.69 1.18 QRA 2006 

2. Shin-Etsu VCM -37.3 3.69 1 QRA in VR 2006 

Vergelijking met voorgestelde relatie -12.8 1.35 1.48  

 

Concentratie in mg/m3 

 1% sterfte 50% sterfte 99% sterfte 

 1 min. 10 

min. 

30 

min. 

1 min. 10 

min. 

30 

min. 

1 min. 10 

min. 

30 

min. 

1. Akzo Nobel Polymer 

Chemicals  

14397 2046 806 46219 6567 2588 148380 21082 8310 

2. Shin-Etsu VCM 50669 5067 1689 95169 9517 3172 178754 17875 5958 

Vgl. met voorgestelde relatie 2309 487 232 7398 1561 743 23696 5000 2380 

 

Bevinding: De voorgestelde probitrelatie is zwaarder dan gebruikt in de QRA’s van Akzo Nobel 

Polymer Chemicals en Shin-Etsu VCM. 

 

 

4. Er is geen lijst met potentiële knelpunten gemaakt. 

 

 

5. Voor de  inrichting Akzo Nobel Polymer Chemicals leidt de voorgestelde probitrelatie:  

 

5.1 niet tot aanpassing van de subselectie 

 

5.2  tot geen toename van de risicocontouren 

 

5.3  niet tot een verandering in de aanwezigheid van  kwetsbare objecten binnen de 10
-6

 

risicocontour. Er zijn geen kwetsbare objecten binnen deze contour. 

 



5.4 niet tot verandering van het groepsrisico. 

   

5.5  niet tot een vergroting van het invloedsgebied. 

 

Deze bevindingen zijn gedocumenteerd in bijlage 2. 

 

 

6. Voor de  inrichting Shin-Etsu VCM  leidt de voorgestelde probitrelatie:  

 
6.1 niet tot aanpassing van de subselectie 

 

6.2  tot een geringe toename van de risicocontouren 

 

6.3  niet tot een verandering in de aanwezigheid van  kwetsbare objecten binnen de 10
-6

 

risicocontour. Er zijn geen kwetsbare objecten binnen deze contour. 

 

6.4 mogelijk tot een geringe (kwalitatief vastgesteld) toename van het groepsrisico. De 

inrichting bevindt zich in de Rijnmond op een industrieterrein en veroorzaakt volgens de 

QRA een klein groepsrisico. 

   

6.5  tot een geringe (kwalitatief vastgesteld ) vergroting van het invloedsgebied.  

 

Deze bevindingen zijn gedocumenteerd in bijlage 3. 

 

 

7. Voor de inrichtingen met opslag van verpakte gevaarlijke stoffen leidt de voorgestelde probitrelatie 

tot de volgende bevindingen. 

 

De invloed is onderzocht voor 44 inrichtingen met 35 VR-plichtige en 9 PBZO-plichtige inrichtingen. De 

lijst is niet limitatief. Van 7 inrichtingen is de QRA niet ingezien. Met de beschikbare QRA is beoordeeld 

of het vrijkomen van HCl met de voorgestelde nieuwe probitrelatie zal leiden tot een toename van het 

plaatsgebonden risico. Bij drie bedrijven is dat het geval. De toename is verder niet kwantitatief 

onderzocht. Bij de andere bedrijven is het gehalte chloor niet gemodelleerd of is de verhouding tussen het 

gewichtsgehalte chloor en stikstof zodanig dat het risico wordt bepaald door stikstofoxide en niet door 

waterstofchloride. Deze beoordeling is opgenomen in bijlage 4. 

 

Deze bevinding geldt voor de beoordeelde QRA’s die allen zijn opgesteld volgens de oude CPR 15 

berekeningsmethodiek. De oude CPR 15 rekenmethodiek is echter per 1 januari 2009 geactualiseerd. De 

relatieve invloed van Cl op het externe veiligheidsrisico is nu groter, terwijl de absolute waarde van het 

risico nu veelal kleiner is. Als voor de beoordeelde bedrijven de QRA wordt geactualiseerd volgens de 

geactualiseerde PGS 15 rekenmethodiek (en met de thans vastgestelde probitrelatie van HCl), dan zal het 

plaatsgebonden risico afnemen. Als daarna de nieuwe probitrelatie voor HCl wordt gebruikt, dan zal het 

plaatsgebonden risico bij meerdere bedrijven weer toenemen. 

 

 

5.2 Stuwadoorsbedrijven als bedoeld in artikel 2.1 onder b Bevi 
 

A. De stof komt niet in een hogere toxische stofcategorie. 

 

B. De stof is geen voorbeeldstof volgens methodiek II. 

 

Er is geen consequentieonderzoek nodig. 

 

 

5.3 Spoorwegemplacementen als bedoeld in artikel 2.1 onder c Bevi 
 

De stof is geen voorbeeldstof. 

 

Er is geen consequentieonderzoek nodig. 

 



 

5.5 PGS-15 bedrijven als bedoeld in artikel 2.1 onder f Bevi 
 

Er vallen een groot aantal bedrijven met opslag van verpakte gevaarlijke stoffen onder het Bevi. In het 

RRGS zijn bijvoorbeeld 731 inrichtingen opgenomen met deze aanduiding. Het plaatsgebonden risico zal 

voor deze inrichtingen veelal niet met een QRA berekend zijn, maar vastgesteld met de afstandentabel 

opgenomen in de Circulaire CPR 15 en de vorige versie van het Revi. De afstandentabel is in de laatste 

versie van het Revi gewijzigd. Gelet op het grote aantal bedrijven is er geen specifieke zoekactie uitgevoerd 

naar bedrijven waarvoor een specifieke QRA is opgesteld.  

 

De nieuwe afstandentabel is alleen gebaseerd op het stikstofgehalte in een aantal categorieën (kleiner dan 

5%, 5 tot en met 10% en groter dan 10%). Als het gehalte aan chloor, fluor, broom of zwavel groter is dan 

de vastgestelde categorie voor het stikstofgehalte, moet de afstand van de bovenliggende categorie worden 

gehanteerd. De onderliggende veronderstelling is dat bij een gelijk gewichtsgehalte stikstof en chloor het 

risiconiveau door stikstof wordt bepaald. Aan deze veronderstelling wordt met de nieuwe HCl probitrelatie 

niet altijd meer voldaan.  

 

Als de afstandentabel als maatgevend wordt beschouwd, dan heeft de probitrelatie van HCl geen invloed 

op de afstand tot de grenswaarde van het plaatsgebonden risico. In bijlage 4 is aangegeven bij welke 

verhouding tussen het gehalte chloor en stikstof de voorgestelde probitrelatie van HCl leidt tot een toename 

van de voorgeschreven afstand. Voor de nieuwe afstandentabel is dit bijvoorbeeld het geval voor 

beschermingsniveau 3 als de verhouding tussen het gewichtsgehalte van chloor en stikstof groter is dan 

0.25. In de praktijk zal dat met enige regelmaat voorkomen, zodat wordt aanbevolen de onderliggende 

veronderstellingen van de nieuwe afstandentabel nog eens te bezien. 

 

 

5.6 Ammoniakkoelinstallaties als bedoeld in artikel 2.1 onder g Bevi 
 

A. N.v.t. 

 

 

5.7 Mijnbouwinrichtingen als bedoeld in artikel 2.1.d of 2.1.h onder Bevi 
 

P.M. 

 

5.8 Andere categorieën als bedoeld in artikel 2.1.d of 2.1.h onder Bevi  
 

 

In het RRGS is gezocht op stofnaam. Onderstaande tabel toont het resultaat. Verder onderzoek is niet 

uitgevoerd. Zoutzuur 37% levert een te verwaarlozen extern veiligheidsrisico. 

 

 
Nr Naam bedrijf Bevinding (RRGS) 

5171 Akzo Nobel Chemicals BV Gemeente Delfzijl. QRA opgesteld voor op- en overslag 
chloor. Waterstofchloride is niet maatgevend. 

10096 Henry de Haan Tanktransport B.V.. Gemeente Alblasserdam. Stallen van tankwagens. Volgens 
RRGS geen QRA uitgevoerd. Chloorwaterstof niet 
maatgevend voor het risico, wel LPG en benzine. 
Vermoedelijk wordt zoutzuur 37% bedoeld.  

13573 BAC Gemeente Naarden. Vervaardiging van ethylalcohol door 
gisting. Volgens RRGS geen QRA uitgevoerd. 
Chloorwaterstof maatgevend voor het risico, maar PR is nul. 
Vermoedelijk wordt zoutzuur 37% bedoeld. 

12290 Nedmag Gemeente Veendam. Opslag 30% zoutzuur. 

3734 Verzinkerij IJsselmuiden BV. Gemeente Kampen. Niet meer in het RRGS. 

 

 



 

6. Transport 

 

 

6.1 RBMII en transportroutes 
 

A. De stof is niet van belang voor transport 

 

B.  De stof komt niet in een hogere toxische stofcategorie. 

 

C. De stof is geen voorbeeldstof in RBMII. 

 

 

6.2 Buisleidingen 
 

A. De stof is niet van belang voor buisleidingen 

 

 

 

7. Conclusies 
 

Er zijn geen aandachtspunten en knelpunten gevonden voor de beoordeelde individuele bedrijven. De 

toepasbaarheid van de nieuwe afstandentabel voor PGS 15 inrichtingen is een aandachtspunt. 
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Bijlage 2. Beoordeling Akzo Nobel Polymer Chemicals locatie Deventer 

 

De beoordeling is gebaseerd op de QRA 2006 en de hierbij behorende PSU-file. De 

risicoanalyse behelst de op- en overslag van Cl, HCl, NH3 en PCl3 en de opslag van 

gevaarlijke stoffen conform PGS 15.  

 

In de beoordeelde analyse is een probitrelatie voor HCl  van -15.59 + 1.69 ln C
1.18

 t 

(ppm,min) gebruikt. Deze relatie is niet zoals voorgeschreven in de huidige Handleiding 

risicoberekeningen Bevi. 

 

De figuren hierna tonen het PR en GR berekend met de aangeleverde PSU-file en voor 

de nieuwe HCl probitrelatie.  

 

Conclusie: 

De nieuwe HCl probitrelatie heeft geen invloed op het PR en GR. 

 

 

Opmerking: 

In Safeti-NL is een onderscheid in run rows voor het PR en GR essentieel. In de 

aangeleverde PSU-file is dit onderscheid niet gemaakt. 
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Figuur 2.1 Plaatsgebonden risico oude HCl probitrelatie 

 

 

Figuur 2.2. Groepsrisico oude HCl probitrelatie 
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Figuur 2.3. Plaatsgebonden risico nieuwe HCl probitrelatie 

 

 

Figuur 2.4. Groepsrisico nieuwe HCl probitrelatie 
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Bijlage 3. Beoordeling Shin-Etsu VCM plant Pernis Rotterdam 

 

Beoordeling gebaseerd op de weergave van de scenario’s van belang voor de QRA in 

het VR van 2006. Er is geen volledig rapport van de QRA en geen PSU-file beschikbaar. 

De risicoanalyse behelst de opslag van HCl in T-204 (75 ton, -35 
o
C) en de opslag van 

vinylchloride monomeer (VCM)  in drie drukopslagbollen.  

 

In de beoordeelde analyse is een probitrelatie voor HCl  van -37.3 + 3.69 ln C t (mg/m
3
, 

min) gebruikt.  

 

De figuren hierna tonen het PR berekend voor de vastgestelde en de nieuwe HCl 

probitrelatie. De berekende contouren voor de vastgestelde HCl probitrelatie zijn wat 

kleiner dan getoond in het VR. Het GR is niet berekend omdat er geen 

bevolkingsgegevens voorhanden zijn. Het invloedsgebied zal toenemen. 

 

Conclusie: 

De nieuwe HCl probitrelatie leidt tot grotere PR-contouren. De grenswaarde van het PR 

neemt toe, maar er komen geen kwetsbare objecten binnen de grenswaarde te liggen. 

 

 

 

 

Figuur 3.1. Plaatsgebonden risico HCl-tank vastgestelde HCl probitrelatie 
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Figuur 3.2. Plaatsgebonden risico HCl-tank en VCM-bollen (vastgestelde HCl 
probitrelatie) 
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Figuur 3.3. Plaatsgebonden risico HCl-tank en VCM-bollen (nieuwe HCl probitrelatie) 
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Bijlage 4. Toxische verbrandingsproducten PGS 15 

 

Inrichtingen Brzo 

 

Onderstaande tabel toont Brzo-inrichtingen waarvan het extern veiligheidsrisico (mede) 

bepaald wordt door de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Het betreft 44 inrichtingen 

met 35 VR-plichtige en 9 PBZO-plichtige inrichtingen. De lijst is niet limitatief. Van 7 

inrichtingen is de QRA niet ingezien. De QRA’s van de andere inrichtingen zijn uitgevoerd 

volgens de oude CPR 15 rekenmethodiek. Tabel 4.1 bevat de verzamelde gegevens.  

 

Met de beschikbare QRA is beoordeeld of het vrijkomen van HCl met de voorgestelde 

nieuwe probitrelatie zal leiden tot een toename van het plaatsgebonden risico. Bij de drie 

geel gemarkeerde bedrijven is dat het geval. De toename is verder niet kwantitatief 

onderzocht. Bij de andere bedrijven is het gewichtsgehalte chloor niet gemodelleerd of is 

de verhouding tussen het gewichtsgehalte chloor en stikstof zodanig dat het risico wordt 

bepaald door stikstofoxide en niet door waterstofchloride (het gewichtsgehalte kan 

expliciet zijn vastgesteld of impliciet door gebruik te maken van de standaard CPR 15 

bronterm met een gewichtsgehalte N van 1.5% ten opzichte van Cl van 3.5%). Voor de 

oude CPR 15 rekenmethodiek geldt dat de nieuwe HCl probitrelatie geen invloed heeft op 

het plaatsgebonden risico als de verhouding van het gewichtsgehalte Cl en N kleiner is 

dan 2 (zie ook de volgende paragraaf van deze bijlage). 

 

De oude CPR 15 rekenmethodiek is echter per 1 januari 2009 geactualiseerd. De 

relatieve invloed van Cl op het externe veiligheidsrisico is nu groter, terwijl de absolute 

waarde van het risico nu veelal kleiner is. Als voor de beoordeelde bedrijven de QRA 

wordt geactualiseerd volgens de nieuwe PGS 15 rekenmethodiek (en met de thans 

vastgestelde probitrelatie van HCl), dan zal het plaatsgebonden risico afnemen. Als 

daarna de nieuwe probitrelatie voor HCl moet worden gebruikt, dan zal het 

plaatsgebonden risico bij meerdere bedrijven weer toenemen.  

  
 
Naam bedrijf BRZO Bevinding  

Van Gansewinkel VR QRA 2002. Opslagcompartiment met maximaal 
brandoppervlak van 40 m

2
. QRA lijkt foutief. HCl bepalend 

voor het PR. Afstand tot PR6 is circa 350 m. Probitrelatie is 
-37.3 + 3.69 ln Ct. 

Pro-Delta (voorheen Baris 
Investment) 

VR VR 2006 met QRA 1999. Recentere QRA is uitgevoerd 
maar niet ingezien (in een concept werd alleen N 
gemodelleerd). Standaard CPR 15 bronterm gebruikt 
(gehalte N van 1.5% ten opzichte van Cl van 3.5%). Betreft 
34 loodsen met beschermingsniveau 1 en 3.  

Chemie-Pack Nederland 
B.V. 

VR QRA 2008. Betreft 3 compartimenten. Gehalte N van 2.35% 
ten opzichte van Cl van 0.26%. HCl niet bepalend. 

Elementis Specialties VR QRA 2006. Betreft 15 compartimenten. Alleen N 
gemodelleerd. 

Hellman Worlwide 
Logistics B.V. (Datema) 

VR QRA 2002. Loods 1630 m
2
. Beschermingsniveau 2 met 

opkomsttijd < 6 min. HCl bepalend voor het PR. Afstand tot 
PR6 is circa 400 m. Probitrelatie is -37.3 + 3.69 ln Ct. 

Den Hartogh Moerdijk 
C.V. 

VR QRA 2004. Vier loodsen elk 2500 m
2
. Hi-ex inside air. 

Gehalte N van 1.37% ten opzichte van Cl van 1.58%. HCl 
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Naam bedrijf BRZO Bevinding  

niet bepalend. 

Van den Anker Beheer 
B.V. 

VR QRA waarschijnlijk 2001. Alleen N van 6% gemodelleerd.  

Holtima-Nesotra Logistics 
BV (Acetra) 

VR QRA 2007. Betreft 5 compartimenten. Alleen N 
gemodelleerd.  

Luxan B.V. VR QRA 2001. Standaard CPR 15 methodiek (TNO met 
gecombineerde probit). HCl waarschijnlijk niet bepalend. 

N.V. Afvalverwerking 
Rijnmond  

VR QRA 2001. Standaard CPR 15 bronterm. HCl  niet 
bepalend. 

Distributiecentrum Van 
den Anker B.V 

VR QRA 2001. Alleen N van 1.5% gemodelleerd. 

Store-Ship B.V. VR QRA 2001. Betreft 16 loodsen. Standaard CPR 15 bronterm 
(met verhoogd gehalte N ). HCl  niet bepalend. 

Chemtura (Crompton) VR QRA 2006. Betreft naast opslag van ammoniak 2 PGS 15 
compartimenten. In één compartiment relatief hoog gehalte 
HCl. Mogelijk invloed van HCl op het risico. 

Veembedrijf de Rijke BV 
(Botlek) 

VR QRA 2006. Betreft 2 hallen. Een hal bevat 11.2% N en geen 
Cl, de andere hal  bevat 2.8% N en 12.3% Cl. HCl  niet 
bepalend. 

HCI Chemicals Benelux 
B.V. 

PBZO  

Exel BV PBZO  

Te Winkel & Oomes BV VR  

Vos BV / Helm Chemicals PBZO  

Steinweg, C. - 
Handelsveem 
(Seinehaven) 

VR QRA 2002. Betreft 29 compartimenten. Standaard CPR 15 
bronterm. HCl niet bepalend. 

TNO Heimolen B.V. VR QRA 2005. Geen HCl. 

Chemical Warehouse & 
Services BV 
(vergunninghouder) / Te 
Winkel & Ooms BV 
(exploitant) 

PBZO  

Van Appeldoorn Chemical 
Logistics B.V. 

VR QRA 2006. Betreft 6 compartimenten, Lichtschuimsysteem 
(systeem 9). HCl  niet bepalend (er is één compartiment 
met relatief veel Cl van 12.45%, maar ook met relatief veel 
N van 3.23%). 

Agrichem (voorheen 
Brabant Chemie BV) 

PBZO QRA 2008. Betreft 6 compartimenten. Relatief hoog gehalte 
N van 7 tot 13% ten opzichte van Cl van 6 tot 18%. HCl niet 
bepalend. 

ELD BV PBZO QRA 2008. Betreft 3 compartimenten. Loods met 
beschermingsniveau 3 is bepalend (gehalte N van 1.08% 
ten opzichte van gehalte Cl van 1.76%). HCl niet bepalend. 

JPB Logistics BV VR QRA 2004. Betreft 6 compartimenten elk 480 m
2
. 

Automatische sprinkler. Alleen N gemodelleerd (5 keer een 
gehalte N van 2.5% en 1 keer van 6%).  

Peterson Intertransport 
B.V. 

PBZO QRA 2006. Betreft 3 compartimenten. Loodsen met 
beschermingsniveau 2 zijn bepalend (gehalte N van 0.9% 
ten opzichte van gehalte Cl van 0.37% en gehalte N van 
1.71% ten opzichte van gehalte Cl van 0.05%). Relatief 
hoog gehalte N ten opzichte van Cl. HCl niet bepalend. 

Denka International B.V. PBZO  

Loodet B.V. VR QRA 2007. Betreft 9 compartimenten. Standaard CPR 15 
bronterm (en modellering met 15% N). HCl niet bepalend. 

SITA EcoService Almelo PBZO  

Gondrand Traffic B.V. VR QRA 2006. Betreft 8 compartimenten. Standaard CPR 15 
bronterm. HCl niet bepalend. 

Vivochem VR QRA 2005. Betreft 4 compartimenten. Relatief hoog gehalte 
N ten opzichte van Cl. HCl niet bepalend. 

Mond & Riksen (vanaf VR QRA 2007. Betreft 3 compartimenten. Alleen N 
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Naam bedrijf BRZO Bevinding  

2009 Farmusol) gemodelleerd. 

Akzo Nobel Polymer 
Chemicals BV 

VR QRA 2006. Betreft 1 compartiment met Cl. 
Beschermingsniveau 1. Compartiment niet bepalend voor 
het risiconiveau. 

Avecia / DSM NeoResins 
B.V. 

VR QRA 2003. Betreft 5 compartimenten. Geen vorming van 
HCl mogelijk. 

Cerexagri BV / Arkema 
Rotterdam B.V. 

VR QRA 2006. Geen PGS 15 opslag. 

VAT Logistics VR QRA 2007. Betreft 5 compartimenten. Standaard CPR 15 
bronterm. HCl niet bepalend. 

Mepavex Logistics VR QRA 2006. Betreft 6 compartimenten. Alleen N 
gemodelleerd. 

Cytec Manufacturing B.V. VR QRA 2006. Betreft 2 compartimenten. Alleen N 
gemodelleerd. 

Kuehne en Nagel 
Logistics 

VR QRA 2003. Betreft 6 compartimenten. Relatief hoog gehalte 
N ten opzichte van Cl. HCl niet bepalend. 

De Rijke Northern Europe VR QRA 2006. Betreft 11 compartimenten. Geen Cl 
gemodelleerd. 

Enna Aerosols BV VR QRA 2004. Betreft 16 compartimenten en een buitenopslag. 
Relatief hoog gehalte N ten opzichte van Cl. Opslag 
bestrijdingsmiddelen gehalte N van 7.1% ten opzichte van 
Cl van 11.8%. Buitenopslag geen Cl. HCl niet bepalend. 

Standic B.V. Dordrecht VR QRA 2006. Betreft 4 compartimenten. Alleen N 
gemodelleerd. 

AD Productions BV VR QRA 2002. Geen Cl gemodelleerd. 

TDG Veenendaal VR QRA 2002. Betreft 6 compartimenten. Gehalte N van 2% 
ten opzichte van Cl van 5%. HCl niet bepalend. 

Tabel 4.1. Kenmerken Brzo-inrichtingen met opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 

 

 

Bevi-inrichtingen PGS 15 

 

Een groot aantal inrichtingen valt onder het Bevi vanwege de opslag van meer dan 10 ton 

verpakte gevaarlijke stoffen. In het RRGS zijn bijvoorbeeld 731 inrichtingen opgenomen 

met deze aanduiding. Het plaatsgebonden risico zal voor deze inrichtingen veelal niet 

met een QRA berekend zijn, maar vastgesteld met de afstandentabel opgenomen in de 

Circulaire CPR 15 en de vorige versie van het Revi. De afstandentabel is in de laatste 

versie van het Revi gewijzigd.  

 

De oude afstandentabel was gebaseerd op een gewichtsgehalte stikstof van maximaal 

1.5%. Er werden in deze tabel geen beperkingen gesteld aan het gewichtsgehalte chloor, 

omdat bij dit gehalte stikstof het vrijkomen van waterstofchloride het risiconiveau niet 

beïnvloed. De verleende milieuvergunning zal dan ook veelal geen beperking stellen aan 

het gewichtsgehalte chloor. Hierdoor is het niet mogelijk om de invloed van de wijziging 

van de probitrelatie HCl te beoordelen. Immers, de milieuvergunning laat in principe een 

onbeperkt gehalte chloor toe, zodat een zwaardere probitrelatie voor HCl het risiconiveau 

niet of wel zal beïnvloeden afhankelijk van het daadwerkelijk in opslag zijnde gehalte 

chloor. 

 

Een berekening is uitgevoerd conform de oude berekeningsmethode van de Circulaire 

CPR 15 voor beschermingsniveau 3 en een oppervlak van 2500 m
2
. Er is uitgegaan van 
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1.5% stikstof, 3.5% chloor en 5.1% zwavel (de standaard samenstelling). De 

brandsnelheid is 0.025 kg/m
2
s. Parameters voor Safeti-NL zijn verder ruwheidslengte 0.3 

m, weerstation Nederland, afmetingen gebouw 50x50x6 m. 

 

Figuur 4.1 toont de PR-contouren voor de oude HCl probitrelatie en figuur 4.2 voor de 

nieuwe (getoonde grid is 100x100 m). De maximale afstand tot de PR-grenswaarde is 

circa 140 m voor de oude HCl probitrelatie en ook circa 140 m voor de nieuwe. 

Toepassing van de oude rekenmethode met de nieuwe HCl probitrelatie leidt tot een te 

verwaarlozen toename in de afstand tot de PR-grenswaarde.  

 

In de oude afstandentabel was de afstand tot de PR-grenswaarde overigens 235 m. Er 

wordt nu een kleinere afstand berekend dan opgenomen in de afstandentabel, omdat de 

lijwervel anders wordt gemodelleerd.  

 

 

 

 

Figuur 4.1. Oude rekenmethode beschermingsniveau 3 oppervlak 2500 m
2
 met oude HCl 

probitrelatie 
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Figuur 4.2. Oude rekenmethode beschermingsniveau 3 oppervlak 2500 m
2
 met nieuwe 

HCl probitrelatie 

 

Andere beschermingniveaus zijn niet berekend, omdat verwacht mag worden dat deze 

berekeningen voor de standaard samenstelling tot dezelfde conclusie zullen leiden. De 

gewichtsverhouding tussen stikstof en chloor is immers onveranderd, waardoor de 

relatieve invloed van de nieuwe HCl probitrelatie niet zal veranderen. Uitgaande van een 

verhouding in gewichtsgehalte chloor en stikstof van maximaal 2 zal de nieuwe HCl 

probitrelatie niet leiden tot een hoger risiconiveau. 

 

 

Thans geldende afstandentabel PGS 15 

 

In de recente aanpassing van het Revi is een nieuwe afstandentabel opgenomen 

gebaseerd op een geactualiseerde berekeningsmethodiek voor PGS 15 inrichtingen. De 

berekeningen die ten grondslag liggen aan deze afstandentabel zijn uitgevoerd met de 

vastgestelde HCl probitrelatie. In de geactualiseerde berekeningsmethodiek wordt 

uitgegaan van een omzetting van stikstof naar stikstofdioxide van 10% in plaats van 35%. 

Bij een brand wordt dan relatief minder stikstofdioxide gevormd, zodat de invloed van 

waterstofchloride groter wordt. Hierdoor zal ook de invloed van de nieuwe HCl 

probitrelatie op het risiconiveau eerder merkbaar zijn (bij een kleinere verhouding tussen 

chloor en stikstof) dan in vorige paragraaf afgeleid voor de oude berekeningsmethodiek.  

 

De nieuwe afstandentabel is alleen gebaseerd op het stikstofgehalte in een aantal 

categorieën (kleiner dan 5%, 5 tot en met 10% en groter dan 10%). Als het gehalte aan 

chloor, fluor, broom of zwavel groter is dan de vastgestelde categorie voor het 
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stikstofgehalte, moet de afstand van de bovenliggende categorie worden gehanteerd. De 

onderliggende veronderstelling is dat bij een gelijk gewichtsgehalte stikstof en chloor het 

risiconiveau door stikstof wordt bepaald. Aan deze veronderstelling wordt met de nieuwe 

HCl probitrelatie niet altijd meer voldaan. 

 

Er zijn enkele berekeningen uitgevoerd met Safeti-NL waaruit blijkt dat voor 

beschermingsniveau 3 bij een verhouding tussen het gewichtsgehalte van chloor en 

stikstof groter dan 0.25 de nieuwe HCl probitrelatie leidt tot een groter risico dan een 

berekening uitgevoerd voor alleen stikstof. Deze berekeningen worden getoond in de 

volgende paragraaf.  

 

 

Voorbeeld berekeningen  

 

De belangrijke wijzigingen in de geactualiseerde PGS 15 berekeningsmethodiek ten 

opzichte van de oude rekenmethode zijn: 

 Het omzettingspercentage van N naar NO2 is nu 10% in plaats van 35%. 

 Het maximum brandoppervlak is nu 900 m
2
 in plaats van 2500 m

2
. 

 De brandsnelheid is een functie van het aandeel van ADR klasse 3 stoffen in de 

opslag.  

 Als van een opslag geen gedetailleerde gegevens bekend zijn, dan dient te worden 

uitgegaan van 10% N, 10% S en 10% Cl.  

 

De nieuwe afstandentabel is opgesteld voor 5%, 10% en 15% N. Als het gehalte aan 

chloor, fluor, broom of zwavel groter is dan de vastgestelde categorie voor het 

stikstofgehalte, moet de afstand van de bovenliggende categorie worden gehanteerd. 

 

De invloed van Cl op de PR-contouren zal nu groter zijn dan in de oude rekenmethode, 

omdat het omzettingspercentage van stikstof is verlaagd. Er is beoordeeld of de nieuwe 

HCl probitrelatie zou moeten leiden tot aanpassingen van de nieuwe afstandentabel. 

 

 

Beschermingsniveau 1 

 

Een berekening is uitgevoerd voor compartiment met een oppervlak van 2500 m
2 

voorzien van een automatische sprinklerinstallatie. In de opslag is 10% N, 10% S en 10% 

Cl aanwezig. Aangenomen is verder dat er 50% opslag is van ADR klasse 3 stoffen. De 

maximale brandsnelheid is dan 0.0625 kg/m
2
s. Parameters voor Safeti-NL zijn verder 

ruwheidslengte 0.3 m, weerstation Nederland, afmetingen gebouw 50x50x6 m. 

 

Figuur 4.3 toont de PR-contouren voor de vastgestelde HCl probitrelatie en figuur 4.4 

voor de nieuwe (getoonde grid is 100x100 m). De maximale afstand tot de PR-

grenswaarde vanaf het midden van het gebouw is circa 90 m voor de vastgestelde HCl 

probitrelatie en circa 110 m voor de nieuwe probitrelatie. Toepassing van de nieuwe 

rekenmethode met de nieuwe HCl probitrelatie leidt in dit voorbeeld tot een (kleine) 

toename in de afstand tot de PR-grenswaarde. 
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De nieuwe afstandentabel geeft voor deze situatie een afstand tot de PR-grenswaarde 

van 50 m vanaf de rand van het compartiment (maximaal circa 85 m vanaf het midden 

van het compartiment). Deze afstand is net wat kleiner dan hierboven berekend. De 

mogelijke reden hiervoor is dat voor de tabel een lagere brandsnelheid is gebruikt. 

 

 

Beschermingsniveau 2 

 

De scenario’s voor beschermingsniveau zijn vergelijkbaar met beschermingsniveau 3. 

Vooralsnog zijn voor beschermingsniveau 2 geen aparte berekeningen uitgevoerd. 

 

 

Beschermingsniveau 3 

 

Een berekening is uitgevoerd voor een compartiment met een oppervlak van 2500 m
2
. In 

de opslag is 10% N, 10% S en 10% Cl aanwezig. Er is geen opslag van ADR klasse 3 

stoffen. De maximale brandsnelheid is dan 0.025 kg/m
2
s. Parameters voor Safeti-NL zijn 

verder ruwheidslengte 0.3 m, weerstation Nederland, afmetingen gebouw 50x50x6 m. 

 

Figuur 4.5 toont de PR-contouren voor de vastgestelde HCl probitrelatie en figuur 4.6 

voor de nieuwe (getoonde grid is 100x100 m). De maximale afstand tot de PR-

grenswaarde is circa 180 m voor de vastgestelde HCl probitrelatie en circa 265 m voor de 

nieuwe. Toepassing van de nieuwe HCl probitrelatie leidt tot een toename in de afstand 

tot de PR-grenswaarde en tot grotere PR-contouren. 

 

Figuur 4.7 toont de grenswaarde van het PR van 1.0 10
-6

 /jr als functie van de 

probitrelatie en het gewichtgehalte chloor. De nieuwe probitrelatie leidt bij 10% Cl tot een 

grotere contour dan de vastgestelde probitrelatie. Bij 2.5% Cl is de contour voor de 

nieuwe probitrelatie nagenoeg dezelfde als voor de vastgestelde probitrelatie met 10% 

Cl. 
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Figuur 4.3. Standaard beschermingsniveau 1 vastgestelde HCl probitrelatie 

 

 

Figuur 4.4. Standaard beschermingsniveau 1 nieuwe HCl probitrelatie 
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Figuur 4.5. Standaard beschermingsniveau 3 vastgestelde HCl probitrelatie 

 

 

Figuur 4.6. Standaard beschermingsniveau 3 nieuwe HCl probitrelatie 
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Figuur 4.7. Grenswaarde plaatsgebonden risico voor beschermingsniveau 3 

 

 


