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Interpretatieblad nummer: 400  
 
QRA checklist inrichtingen 
 
Kader 
De onderliggende checklist is van toepassing op het uitvoeren en beoordelen 
van QRA’s voor inrichtingen die onder de werkingssfeer van het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi) vallen.  
 
Voor het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor, weg, water en door 
buisleiding is de QRA checklist transport en buisleidingen, interpretatieblad 
401, van toepassing. 
 
De QRA checklist betreft een uitwerking van het landelijk geüniformeerde 
beleid voor het uitvoeren van risicoberekeningen zoals dat door de provincie 
Noord-Brabant wordt toegepast. 
 
Uitgangspunt bij de beoordeling is dat de resultaten van een uitgevoerde QRA 
op een verantwoorde wijze in besluitvormingsprocessen kunnen worden 
toegepast. De resultaten van een QRA moeten daarom verifieerbaar, 
reproduceerbaar en vergelijkbaar zijn.  
 
De provincie Noord-Brabant hecht er grote waarde aan dat de in de QRA te 
hanteren inputgegevens vooraf tussen de adviseur van een bedrijf en de 
beleidsmedewerker externe veiligheid worden afgestemd.  
 
Alleen in bijzondere gevallen, kan na een inhoudelijk gemotiveerd verzoek van 
de in deze checklist genoemde uitgangspunten of rekenmethodiek worden 
afgeweken.  
 
Aan de checklist kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
N.B. Deze checklist geeft uitsluitend een overzicht van de elementen die ten 
minste in een QRA gerapporteerd dienen te worden. De kwaliteit van de 
uitgevoerde berekeningen kan niet worden getoetst met behulp van de checklist. 
Er wordt verwacht dat de persoon die de QRA beoordeeld over voldoende 
kennis en ervaring beschikt om de QRA inhoudelijk te kunnen beoordelen. 
 
Algemene rapportgegevens 
□ Administratieve gegevens: naam en adres van de inrichting. 
□ Korte beschrijving van de reden voor het uitvoeren van de QRA. 
□ Gevolgde Rekenmethodiek BEVI, bestaande uit: 

o Rekenmodel SafetiNL versie 6.54; 
o Handleiding Risicoberekeningen BEVI versie 3.2 van 1 juli 2009. 

□ Peildatum van de QRA. 
 

Doelgroep 

Adviseurs die QRA’s 

uitvoeren of beoordelen 

Versie 

5.0 
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Van 

Rudy Bos 

Telefoon 

(073) 6808396  

E-mail 

RBos@brabant.nl 

Status 

Definitief 
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Algemene beschrijving van de inrichting 
□ Doel van de inrichting: hoofdactiviteiten en producten 
□ Ligging en lay-out van het bedrijfsterrein, aan de hand van kaart(en) op 

schaal gedetailleerder dan 1:10.000. Aangegeven zijn: 
o In- en uitgangen, wegen; 
o Installaties; 
o Kantoren/gebouwen/locaties waar personen (kunnen) zijn; 
o Noordpijl en schaalindicatie; 
o Terreingrens. 

□ Korte beschrijving van de aanwezige installaties/activiteiten met gevaarlijke 
stoffen (opslagen met gevaarlijke stoffen in emballage, tankopslagen, 
procesinstallaties, verladingsactiviteiten en interne transportstromen). 

□ Korte beschrijving van de aanwezige gevaarlijke stoffen, mengsels en 
reactieproducten: 

o Naam; 
o Samenstelling van mengsels; 
o Stofclassificatie (Wms/ADR). 

□ Per relevante installatie/activiteit: 
o Capaciteit/doorzet/aantal batches per jaar; 
o Volgens vergunning toegestane hoeveelheden stof; 
o Onderverdeling van de installatie in secties en/of insluitsystemen, 

ingeblokt door afstandbediende afsluiters 
o Beschrijving van de werking van de inbloksystemen (reactietijden) 

 
Beschrijving omgeving 
□ De contour van het invloedsgebied 1% letaal, moet op een 

plattegrondtekening worden aangegeven; 
□ Korte beschrijving van de ruimtelijke omgeving in het invloedsgebied 1% 

letaal. 
□ Overzicht van de bevolkingsgegevens rond de inrichting 

o Bevolkingsaantallen binnen de PR 10-8 contour dienen bij voorkeur 
te worden afgeleid uit het ‘Populatiebestand Groepsrisico-
berekeningen’ van VROM; 

o Objecten binnen de PR 10-8 contour waarin verminderd 
zelfredzame personen aanwezig zijn, zoals bedoeld in tabel 1 aan 
het einde van deze checklist, dienen apart in de QRA met 
vermelding van de naam en personendichtheid te worden 
benoemd. Op deze objecten dienen zogenaamde “Risk Ranking 
Points” te worden bepaald; 

o Bevolkingsaantallen buiten de PR 10-8 contour mogen worden 
ontleend aan PGS 1. 

□ Mogelijke gevaren van buiten de inrichting, die op de inrichting effect 
kunnen hebben (buurbedrijven/activiteiten, vliegroutes, windmolens). 

□ Overzicht van alle van belang zijnde, mogelijke ontstekingsbronnen 
□ Aanduiding van het geselecteerde meteostation. 
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□ De gehanteerde oppervlakte ruwheidslengte (inclusief onderbouwing van de 
gekozen ruwheidslengte)  

□ Overeenstemming tussen de in de QRA te hanteren uitgangspunten en de 
aan te vragen of de vigerende vergunningssituatie. 

□ Onderscheid tussen de bestaande vergunde bedrijfssituatie en de aan te 
vragen c.q. te vergunnen (toekomstige) bedrijfssituatie. Uit de QRA moet 
blijken of het plaatsgebonden risico en tevens het groepsrisico toeneemt of 
afneemt. 

 
Subselectie 
□ De subselectie dient te worden uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk 2 van 

Module C van de Handleiding risicoberekeningen BEVI versie 3.2 
□ Een overzicht van de uitgevoerde subselectie dient in het rapport (als 

bijlage) te worden opgenomen. 
□ Lijst van geselecteerde installatiedelen met hun aanwijzingsgetallen en/of 

effectafstanden als resultaat van de subselectie. 
□ De volgende insluitsystemen moeten altijd in de QRA worden 

gemodelleerd, tenzij de effectafstand kleiner is dan de afstand tot de grens 
van de inrichting: 
o Opslagen van verpakte gevaarlijke stoffen in hoeveelheden van meer 

dan 10.000 kg per opslagvoorziening; 
o Bulkverladingsactiviteiten; 
o Run-away reacties; 
o Transportleidingen met (tot vloeistof verdichte) gassen. 
Voor deze insluitsystemen mag de selectiegetalroute niet worden toegepast. 

 
Uitwerking van de scenario’s 
□ Uitwerking van de scenario’s aan de hand van: 

o de initiële faalfrequentie; 
o gebruiksduur; 
o de faalfrequentie; 
o uitstroomtype (vloeistof, gas, 2-fasen); 
o uitstroomhoeveelheid/bronsterkte; 
o uitstromingsduur; 
o aanwezige repressieve voorzieningen (inclusief eventuele reactietijden 

en faalkansen); 
o gehanteerde bund- en/of plasoppervlakten. 

□ Uitwerking van de gehanteerde probitrelaties voor de blootstelling aan 
toxische stoffen, warmtecontouren en/of drukeffecten, indien deze niet 
standaard in het SafetiNL zijn opgenomen. 

 
Voor opslagvoorzieningen van verpakte gevaarlijke stoffen in hoeveelheden van 
meer dan 10.000 kg per opslagvoorziening is een aanvullende checklist 
opgesteld. Deze is opgenomen in Bijlage 1. 
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Beschrijving van de mogelijke risico’s voor de omgeving 
Plaatsgebonden risico 
□ De contouren van het plaatsgebonden risico 10-4,10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 per 

jaar moeten op een plattegrondtekening worden aangegeven. 
□ Binnen de contouren van het PR 10-6 per jaar dient een inventarisatie 

plaats te vinden van: 
o Aanwezige kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten; 
o Geprojecteerde kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten. 

□ In de QRA dient een toename of afname van het plaatsgebonden risico, in 
casu het verschil tussen de vigerende situatie en de nieuwe situatie, 
inzichtelijk te worden gemaakt. 

□ De locatie en de keuze van Risk Ranking Points dient te worden 
aangegeven. Hiervoor dient te worden aangesloten bij het document 
‘Verantwoorde brandweeradvisering externe veiligheid’. 

□ De scenario’s die de grootste bijdrage leveren aan de opbouw van het 
plaatsgebonden risico ter plaatse van de Risk Ranking Points dienen te 
worden vermeld. Voor deze scenario’s dienen tevens de schadeafstanden 
voor weerklasse F1,5 en D5 (1% letaliteit) te worden opgenomen. 

 
Groepsrisico 
□ Presentatie van de FN-curve van het groepsrisico. 
□ In de QRA dient een toename of afname van het groepsrisico, in casu het 

verschil tussen de vigerende situatie en de nieuwe situatie, inzichtelijk te 
worden gemaakt; 

□ De scenario’s die de grootste bijdrage aan de opbouw van het groepsrisico 
leveren dienen te worden vermeld. Voor deze scenario’s dienen tevens de 
schadeafstanden voor weerklasse F1,5 en D5 (1% letaliteit) te worden 
opgenomen. 

 
Digitale bestanden 
□ Het is wenselijk dat het psu-bestand of invoerfile van het rekenprogramma 

SafetiNL bij de QRA-rapportage wordt verstrekt. Indien dit niet mogelijk is, 
dient het bevoegd gezag het psu-bestand bij het bedrijf te kunnen inzien. 

□ De shapefiles (SHP-files) van de PR-contouren behorende bij de definitieve 
QRA-rapportage dienen digitaal te worden aangeleverd. Dit ten behoeve 
van invoer van de risico’s in het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen 
(RRGS). 

 
Interventiewaarden 
□ Ten behoeve van de adviestaak van de Regionale Brandweer is het 

wenselijk dat in de QRA een presentatie wordt opgenomen van de 
interventiewaarden bij een blootstellingduur van 60 minuten, d.w.z.: 

o Voorlichtingsgrenswaarde (VRW); 
o Alarmeringsgrenswaarde (AGW); 
o Levensbedreigende waarde (LBW). 
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Verdrag van Helsinki 
□ In de QRA moet worden aangegeven of de inrichting onder de 

werkingssfeer valt van het Verdrag van Helsinki. Dit is het geval indien de 
inrichting veiligheidsrapportplichtig is op van het Besluit risico’s zware 
ongevallen 1999 en tevens binnen 15 kilometer van de landsgrens is 
gelegen. In die situatie moet in de QRA worden aangegeven en 
opgenomen:  
o Of de contouren van het plaatsgebonden risico van 10-5, 10-6 en 10-7 

per jaar over de landsgrens vallen; 
o Of de contour van het invloedsgebied 1% letaal bij weersklasse F 1,5 

over de landsgrens valt; 
o Of binnen de contour van het plaatsgebonden risico van 10-7 per jaar 

zogenaamde extra kwetsbare objecten zijn gelegen zoals: scholen, 
ziekenhuizen en verzorgingstehuizen (geen woningen en kantoren); 

o Een FN-curve van het groepsrisico waarin ook de populatie aan de 
andere zijde van de landsgrens is meegerekend; 

o Welke scenario’s grensoverschrijdende effecten kunnen veroorzaken. 
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In onderstaande tabel (niet limitatief) zijn voorbeelden opgenomen wat betreft 
de zelfredzaamheid in relatie tot het gebruik van het object:  
 
Aard van gebruik Zelfredzaam 
Woningen  ja 
Kantoren, bedrijven ja 
Sport en recreatie ja 
Aanleghavens ja 
Volkstuintjes ja 
Kampeerterreinen ja 
Dagrecreatiegebieden ja 
Winkels ja 
Horeca ja 
Parkeerplaatsen ja 
Stations ja 
Agrarisch gebied  ja 
Brandweerkazerne ja 
Instelling voortgezet en hoger onderwijs ja 
Instelling basis en speciaal onderwijs nee 
Gezondheidsinstellingen nee 
Kinderopvang- en dagverblijven nee 
Gevangenissen nee 
Asielzoekerscentra nee 
Stadions nee 
Woon- en kantoortorens nee 
Theaters, bioscopen nee 
Zalencentra en buurthuizen nee 
Crematoria en uitvaartcentra nee 
Gebedshuizen nee 

Tabel 1, behorende bij onderdeel bevolkingsgegevens 
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Bijlage 1, Checklist QRA beoordeling opslagvoorzieningen van verpakte 
gevaarlijke stoffen (> 10.000 kg)1 
 
Opslagvoorziening 
□ Voldoet de opslagvoorziening aan PGS-15 dan wel CPR-15? Indien dit 

niet het geval is, mag de PGS-15 rekenmethodiek niet worden gebruikt (wel 
voor opslagvoorzieningen die voldoen aan de CPR-15 richtlijn). 

□ Vindt er verlading plaats van ADR klasse 6.1 verpakkingsgroep I stoffen 
(zeer giftige stoffen) in de ‘open lucht’? Wanneer dat het geval is, moet er 
naast de brandscenario’s tevens rekening worden gehouden met de 
scenario’s uit hoofdstuk 8.7. 

 
Frequentie 
□ Is de juiste brandfrequentie toegepast conform tabel 59? NB: de frequentie 

geldt per brandcompartiment (CPR-15: opslagruimte), niet per gebouw. 
□ Zijn de gehanteerde vervolgkansen (en brandduur) per brandscenario in 

overeenstemming met het aanwezige brandbestrijdingssysteem? Check dit 
a.d.h.v. tabel 60 t/m tabel 62. 

□ Is de som van de frequenties voor de verschillende deelscenario’s 
8,8*10-4/jaar (of 1,8*10-4/jaar voor beschermingsniveau 3)? 

 
Ventilatievoud 
□ Indien afwijkende ventilatievouden ten opzichte van tabel 62 worden 

gehanteerd dan dient dit te worden beargumenteerd. 
 
Samenstelling (voorbeeld)stof 
□ Wordt inzicht gegeven in de daadwerkelijk aanwezige (vergunde) stoffen? 

Betreft het een representatieve steekproef? NB: er mag niet zonder meer 
met een voorbeeldsamenstelling worden gerekend; zie hiervoor paragraaf 
8.3.4. 

□ A.d.h.v. de spreadsheet op de RIVM website kan worden nagegaan of de 
samenstelling van de opgeslagen stoffen juist is berekend. 

□ Zijn er (doorgaans) brandbare (gevaarlijke) stoffen in de opslagvoorziening 
aanwezig? Hierbij gaat het niet alleen om ADR geclassificeerde stoffen (i.e. 
stoffen met een vlametiket, ADR klasse 3). Zie toelichting ‘brandbare 
gevaarlijke stoffen’ in verantwoording (paragraaf 12.4) van de handleiding. 
NB: Wanneer er uitsluitend niet-brandbare stoffen worden opgeslagen, 
hoeft de betreffende opslagvoorziening niet in een QRA te worden 
beschouwd. Bij twijfel omtrent het brandgevaar ten aanzien van de 
opgeslagen stoffen is het aan te bevelen advies in te winnen bij de regionale 
brandweer. 

□ Wordt er naast het stikstofgehalte in de QRA ook aandacht besteed aan 
chloor- (fluor/broom) en zwavelgehalte? NB: vanwege het lagere 

                                                      
1 De verwijzingen in de tekst hebben betrekking op de Handleiding risicoberekeningen 
BEVI versie 3.2 
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omzettingspercentage voor stikstofhoudende verbindingen bij brand, is de 
bijdrage van deze componenten in de PGS-15 rekenmethodiek belangrijker 
dan voorheen. 

□ Worden er (ook) ADR klasse 3 stoffen (ontvlambare stoffen) opgeslagen? 
Wanneer dit het geval is, dient rekening te worden gehouden met een 
hogere gemiddelde brandsnelheid (zie brandsnelheid) 

□ Worden er (ook) ADR klasse 6.1 verpakkingsgroep I en II stoffen (resp. zeer 
giftige en giftige stoffen) opgeslagen in hoeveelheden groter dan 5 
respectievelijk 50 ton? Wanneer dit het geval is, moet a.d.h.v. paragraaf 8.6 
de bronterm onverbrand toxisch product te worden vastgesteld. Daarbij 
moet worden nagegaan of er door het bedrijf beperkingen worden gesteld 
aan de maximale opslaghoogte van deze stofcategorieën: wordt opslag > 
1,80 meter toegestaan? 

 
Brandsnelheid 
□ Is er bij de brandsnelheid rekening gehouden met de aanwezige 

hoeveelheid ADR klasse 3 stoffen? Bij opslag van ADR klasse 3 stoffen is de 
gemiddelde brandsnelheid hoger dan de defaultwaarde van 25 g/m2.s (zie 
paragraaf 8.3.3). 

 
Bronsterkte / emissie 
□ A.d.h.v. de spreadsheet op de RIVM website kan worden nagegaan of de 

bronsterkten voor de toxische verbrandingsproducten NO2, HCl en SO2 
juist zijn berekend. Benodigde gegevens zijn: gemiddelde samenstelling incl. 
gemiddelde molmassa, het percentage werkzame stof en de gemiddelde 
brandsnelheid. 

□ Indien ADR klasse 6.1 verpakkingsgroep I en/of II stoffen aanwezig zijn (in 
hoeveelheden groter dan 5 respectievelijk 50 ton) dan kan eveneens a.d.h.v. 
het genoemde spreadsheet worden nagegaan of de bronsterkte voor het 
onverbrand product juist is berekend. Benodigde gegevens zijn: aandeel 
(massa%), survivalfractie (opslaghoogte, verschijningsvorm: vast of 
vloeibaar) en de fractie werkzame stof voor deze stofcategorie. 

□ Survivalfractie: de waarde van de survivalfractie kan worden afgelezen in 
tabel 63. In de tabel wordt onderscheid gemaakt in het type 
brandbestrijdingssysteem (bij een aantal beschermingsniveau 1 opslagen 
ook in de grootte van de opslagvoorziening: wel of niet groter dan 300 m2) 
en in poedervormige en vloeibare ADR klasse 6.1 stoffen (hoge 
survivalfractie) en korrelvormige materialen (lage survivalfractie). 


