Bijlage 1: Aanvullende mitigerende maatregelen voor buisleidingen met brandbare vloeistoffen en
voor buisleidingen met chemische stoffen.
Deze bijlage bevat de beleidsmatig bepaalde aanvullende faalkans reducerende maatregelen.
De aanvullende set mitigerendemaatregelen zijn gebaseerd op voorstellen van de VELIN en de
adviezen van RIVM. Het onderstaande dient te worden opgenomen in de "handleiding
risicoberekeningen Bevb". De achtergronden bij deze aanvullende maatregelen zijn te vinden in
bijlage 2.

Inleiding
Voor buisleidingen met brandbare vloeistoffen en voor buisleidingen met chemische stoffen is reeds
een beperkte set met mitigerende maatregelen beschikbaar, overeenkomstig de methodiek voor
aardgastransportleidingen. Deze maatregelen richten zich met name op beperking van extern falen
(beïnvloeding van buitenaf; vooral graafschades).Voor buisleidingen met brandbare vloeistoffen en
buisleidingen met chemische stoffen zijn daarnaast ook andere faaloorzaken van belang zoals
mechanisch falen, corrosie en operationeel falen. De aanvullende set van mitigerende maatregelen
richt zich op deze faaloorzaken.
De voorgestelde aanvullende mitigerende maatregelen zijn geldend voor alle ondergrondse
buisleidingen met brandbare vloeistoffen en buisleidingen met chemische stoffen. Uitgezonderd
zijn :
•
Bovengrondse buisleidingen;
• "HotLines" met een bedrijfstemperatuur boven de 100 °C. Hieronder vallen zware 'crude olie'
en producten zoals was, lubricants en bitumen waarbij de producten worden verwarmd en
worden vervoerd in zwaar geïsoleerde buisleidingen of waarbij het leidingstelsel externe
warmtebronnen heeft om de viscositeit van het product te verlagen of waarbij als gevolg van
exploratie de gewonnen producten een temperatuur bezitten boven de 100 °(;
•
Kunststofleidingen.
Allereerst met betrekking tot effectbeperking
De in deze bijlage beschreven maatregelen beperken de kans op falen. Maatregelen die de effecten
beperken, worden hierna in de faalkans beperkende maatregelen niet beschreven maar dienen wel
op passende en overeenkomstige wijze beschouwd te worden in de berekeningsmethodiek. Het
betreft met name maatregelen die het falen van de leiding detecteren en daarop ingrijpen,
waardoor de uitstroomduur kan worden beperkt .
De systematiek:
De aanvullende set maatregelen is gebaseerd op een benadering in drie niveaus:
Niveau 1:
Het toepassen van de algemene basisfaalfrequentie voor niet nader onderzochte
buisleidingen overeenkomstig de Handleiding risicoberekeningen Bevb;
Niveau 2:
Onder generieke technische voorwaarden is het gebruik van een lagere algemene
basisfaalfrequentie volgens de stand der techniek toegestaan.
Niveau 3:
Aanvullende maatregelen kunnen voor specifieke buisleidingen en specifieke
omstandigheden worden toegepast om de faalfrequentie te verlagen 1 .
Op de volgende pagina's wordt ingegaan op de drie niveaus, op de diverse maatregelen en op de
bijbehorende voorwaarden.
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Hierdoor kunnen lokale PR-knelpunten of GR-aandachtspunten worden opgelost. Te denken valt bijvoorbeeld
aan maatregelen in het ontwerp (zoals een grotere wanddikte of diepere ligging) en maatregelen in de
beheerfase (zoals in- line inspectie, ILI) .
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Niveau 1: Basisfaalfrequentie voor niet nader onderzochte buisleidingen.

Voor buisleidingen welke onder het Bevb vallen kan onderstaande faalkansverdeling in tabel 1
worden gehanteerd indien voor de externe veiligheidsrisico's geen onderzoek naar 'state-of-theart'-voorwaarden volgens tabel 2 noodzakelijk is. Er wordt reeds voldaan aan het
basisbeschermingsniveau volgens het Bevb.
T a b e 11 : Fa a Ik ansverd e rm~ voor mveau 1 - I e1'd'mgen.
Lek
(chemische
stoffen) 2

Faaloorzaak
Beschadiging door
derden ("External
interference")

Faalfrequentie [km.jaar- 1 ]
Breuk
(brandbare vloeistoffen
en chemische stoffen)

Totaal

9,86E -05

7,19E-05

1,71E-04

Mechanisch

1 45E-04

3 23E-05

1 77E-04

Inwendige corrosie

4 40E-05

5,71E-06

4 97E-05

Uitwendige corrosie

1 32E-04

1 72E-05

1 49E-04

Natuurlijke oorzaken

1 35E-05

9,15E-06

2 27E-05

Operationeel/ overigen

1 71E -05

1 38E-05

3 09E-05

4,50E-04

1 SOE-04

6 OOE-04

Totaal

Op deze buisleidingen van niveau 1 kunnen maatregelen als beschreven voor niveau 3 worden
toegepast. Deze maatregelen worden verderop in de bijlage besproken.
Voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's, hoeft bovenstaande faalkansverdeling niet te
worden toegepast voor de volgende situaties:
QRA's voor buisleidingen met brandbare vloeistoffen (aardolieleidingen) die nog voor het
bekend worden van de handleiding rekenmethodiek versie 2.0 zijn opgesteld en waarbij geen
sprake (meer) is van PR-knelpunten en/of GR-aandachtspunten;
QRA's die al passend (geen PR-knelpunten/GR-aandachtpunten) in vastgestelde
bestemmingsplannen zijn opgenomen .
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Het lekscenario wordt voor buisleidingen met aardolieproducten en andere brandbare vloeistoffen niet
meegenomen in de QRA.

2

Niveau 2: Faalfrequentie voor selecte buisleidingen op basis van 'state-of-the-art'voorwaarden.

Voor buisleidingen die aan 'state-of-the-art'-voorwaarden voldoen, kan onderstaande faalkansverdeling worden gehanteerd (Tabel 2).

Tabel 2: Faalkansverdeling voor niveau 2-leidingen.
Faalfrequentie [km.iaar- 1 ]
Breuk
Lek
(chemische
(brandbare vloeistoffen
stoffen) 3
en chemische stoffen)

Faaloorzaak
Beschadiging door
derden

Totaal

2,63E-05

1,77E-05

4,40E-05

Mechanisch

3 86E-05

7 96E-06

4,66E-05

Inwendige corrosie

1 17E-05

1 41E-06

1,31E-05

Uitwendige corrosie

3 52E-05

4 25E-06

3,9SE-05

Natuurlijke oorzaken

3 60E-06

2 26E-06

5,86E-06

Operationeel en overigen

4 56E-06

3 40E-06

7,96E-06

1 20E-04

3 70E-05

1,57E-04

Totaal

Voorwaarden voor gebruik van de niveau 2 basisfaalkans

De eerste en meest belangrijke voorwaarde voor het mogen toepassen van niveau 2 is het
gebruiken van een effectief veiligheidsbeheerssysteem, conform artikel 4, lid 1, van het Besluit
externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Andere 'state-of-the-art'-voorwaarden voor de
verschillende faaloorzaken zijn gegeven in Tabel 3. Wanneer voor een specifieke faaloorzaak niet
wordt voldaan aan één van de bijbehorende voorwaarden, dient voor deze faaloorzaak de in niveau
1 genoemde bijpassende faalkans te worden gebruikt.
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Het lekscenario wordt voor buisleidingen met aardolieproducten en andere brandbare vloeistoffen niet
meegenomen in de QRA.
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Tabel 3: 'state-of-the-art'-voorwaarden voor toepassing niveau 2.
Algemeen

Beschadiging
door derden

Mechanisch

Inwendige
corrosie

Uitwendige
corrosie
Natuurlijke
oorzaken
Operationeel en
overigen

Het gebruiken van een effectief veiligheidsbeheerssysteem, conform artikel 4,
lid 1, van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en
NEN3650/NTA-8000.
• Duidelijk aangegeven bovengrondse markeringen van de bu isleiding die
vanuit elk gezichtspunt waarneembaar zijn. Van de regel kan worden
afgeweken bij praktische beperkingen zoals bij bochten, bosschages en
obstakels.
• Periodieke communicatie met landeigenaren om deze bewust te maken en
houden van de aanwezigheid van de buisleiding.
• Geïmplementeerd KLIC/WION systeem met actief rappel.
• Leidingen aangelegd vóór 1980: het beschikbaar hebben van een
mechanica! assesment van de buisleiding.
• Leidingen aangelegd vanaf 1980 : geen, is afgedekt door sterk verbeterde
kwalite itscontrole en kwaliteitsborging (QA/QC) bij de aanleg van een
buisleiding.
Corrosie management systeem bestaande uit :
• bepaling van product corrosiviteit;
• toepassing van ontwerpmaatregelen gebaseerd op corrosiviteit;
(bijvoorbeeld corrosietoeslag op wanddikte, toepassen corrosie inhibitie,
toepassen corrosiebestend ige staallegering van de buiswand en eventuele
inwendige coating I " liner");
• effectief monitoring programma (bijvoorbeeld bewaking product kwaliteit
middels sampl ing, chemicaliën injectie sampling op metaalafgifte).
Toepassen van passende coating en kathodische bescherming conform NEN
3654. Effectief monitoring programma van kathodische bescherming en van
coating .
Het constructief ontwerp in relatie tot zettingen en spanningen is bekend,
gedocumenteerd en er zijn passende maatregelen getroffen.
• Gespecificeerde werkgebied m.b.t debiet, druk, temperatuur, trip settings .
• Geautomatiseerde procesbewaking en procesbeveiligingen.
• Monitoring van relevante DCS- of SCADA-data om binnen dit werkgebied te
blijven opereren .
• Verandering van werkgebied alleen toegestaan middels vastgestelde
procedures zoals bij wijzigingen (Management of Change MoC).
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Niveau 3: Faalfrequentie op basis van aanvullende mitigerende maatregelen.
Voor verdergaande faalkansreductie moet de leidingexploitant aanvullende maatregelen
implementeren en hierover informatie overleggen aan het bevoegd gezag. De aanvullende
maatregelen en bijbehorende reductiefactoren zijn gegeven in tabel 4.
Deze factoren mogen op de faalkansen worden toegepast van de buisleidingen vallend onder de
niveaus 1 en 2. Voor de in tabel 4 gegeven reductiefactoren wordt -voor zover het faalscenario niet
expliciet is gemeld- geen onderscheid gemaakt tussen kans op ' lek' en kans op ' breuk'.
Binnen een categorie faaloorzaak (mechanisch, inwendige corrosie, uitwendige corrosie, natuurlijke
oorzaken, operationeel/overigen) kan maar 1 maatregel worden gewaardeerd.

Tabel 4: mitigerende maatregelen en reductiefactoren behorend bij niveau 3
'Best Practice' risico reducerende maatregelen
Binnen het faaloorzaak onderdeel " beschadiging door derden" kunnen
de maatregelen in analogie met de rekenmethodiek Bevb module B
(aardgas leidingen) worden toegepast.

Beschadiging
door derden

Mechanisch

Factor
Zie Bevb
reken
Methodiek
module B

De diepteligging van de leiding kan als volgt worden verdisconteerd:
Correctiefactor = exp[ -2.4 * (z1-z0)], waarbij:
z1 = referentiediepte van 0,84 m
zO= werkelijke diepteligging.
De wanddikte exclusief corrosietoeslag is minimaal 15 mm.
De reductie in faalkans voor het scenario breuk wordt toegevoegd aan
de faalkans voor het scenario lek. De totale faalkans blijft daardoor
gelijk4 •
Uitvoeren van een passende high-resalution metal loss In-Line
Inspectie (ILI) gecombineerd met gedegen defectanalyse en indien
benodigd reparatie. De meetprestatie van de ILI moet voldoen aan de
volgende eisen:
1. De kans op detectie van potentieel kritische defecten is minimaal
90%;
2. Detectiegrens materiaalverlies 10% (algemene wanddikte), 15%
(pitting) voor Magnetic Flux leakage (MFL) en 1,5 mm voor
Ultrasone Testing (UT);
3. Detectie van defecten van 20 x 20 mm of meer in oppervlakte;
4. ILI moet in staat zijn deuken dieper dan 2% van de interne
diameter te identificeren.
Het inspectie interval moet gebaseerd zijn op een gedegen en
genormeerde risicoanalyse met een fit -for-purpose (FFP)
demonstratie. Het maximum !U-interval bedraagt 10 jaar.
Voor het waarderen van ILI als maatregel zijn verdere
randvoorwaarden ten aanzien van algemene normen en procedures
opgesteld. Deze staan aan het eind van de bijlage beschreven.
Het verlagen van de maximaal toegestane operatie druk tot een
niveau waarbij de operational stress beneden 30% SMYS (Specified
Minimum Yield Stress) komt. Het effect van deze maatregel is dat
falen nagenoeg alleen kan optreden door lek en bijna niet door breuk.
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10
voor breuk

10

10
voor breuk

Inwendige
corrosie

Uitwendige
corrosie

De reductie in faalkans voor het scenario breuk wordt toegevoegd aan
de faalkans voor het scenario lek. De totale faalkans blijft daardoor
gelijk4 •
• Het te transporteren medium is inherent aantoonbaar volledig nietcorrosief ten opzichte van het materiaal van de buisleiding (en vice
versa).
• Het ontbreken van corrosiviteit dient onderbouwd te worden en de
kwaliteit van het medium dient gemonitoord te worden.
• Opname onderbouwing "inherent niet-corrosief medium" c.q.
"inherent niet corrosief buismateriaal" in de rapportage is vereist.
• Het te transporteren medium is afdoende niet corrosief gemaakt ten
opzichte van het materiaal van de buisleiding, maar
voorzorgsmaatregelen en bewaking/beveiligingen zijn noodzakelijk.
Deze kunnen mogelijkerwijs falen.
• De niet-corrosiviteit dient onderbouwd te worden en de kwaliteit van
het medium dient gemonitoord te worden.
• Opname onderbouwing "afdoende niet-corrosief medium" c.q.
"afdoende niet-corrosief buismateriaal" vereist in de rapportage.
Uitvoeren van een passende high-resolution metal loss In-Line
Inspectie (ILI) gecombineerd met gedegen defect analyse en indien
benodigd reparatie. De meetprestatie van de ILI moet voldoen aan de
volgende eisen 5l :
1. De kans op detectie van potentieel kritische defecten is minimaal
90%;
2. Detectiegrens materiaalverlies 10% (algemene wanddikte) en 15%
(pitting) voor Magnetic Flux leakage (MFL) en 1,5 mm voor
Ultrasone Testing (UT);
3. Detectie van defecten van 20 x 20 mm of meer in oppervlakte;
4. Medium is niet corrosief met betrekking tot het materiaal van de
buisleiding en er vind een goede kwaliteitscontrole op het te
verpompen medium plaats.
Het inspectie interval moet gebaseerd zijn op een gedegen en
genormeerde risicoanalyse met een fit-for-pt,~rpose (FFP)
demonstratie. Het maximum lU-interval bedraagt 10 jaar.
Voor het waarderen van ILI als maatregel zijn verdere
randvoorwaarden ten aanzien van algemene normen en procedures
opgesteld. Deze staan aan het eind van de bijlage beschreven.
• Het buismateriaal is inherent volledig niet-corrosief ten opzichte van
de omgeving.
• Het ontbreken van corrosiviteit dient onderbouwd te worden en de
omgeving (verzuring, bacteriën, wortels, grondroeren, interferentie)
dient gemonitoord te worden .
• Opname onderbouwing "inherent niet-corrosief medium" c.q.
"inherent niet corrosief buismateriaal" in de rapportage is vereist.
Uitvoeren van een high-resalution metal loss In-Line Inspectie (ILI)
gecombineerd met gedegen defect analyse en indien benodigd
reparatie.De meetprestatie van de ILI moet voldoen aan de volgende
eisen 5l :
1. De kans op detectie van potentieel kritische defecten is minimaal
90%;
2. Detectiegrens materiaalverlies 20% van de wanddikte voor MFL en
1.5 mm voor UT;
3. Detectie van defecten van 20 x 20 mm of meer in oppervlakte·
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Oneindig

10

10

Oneindig

Dit geldt niet voor brandbare vloeistoffen en andere brandbare vloeistoffen, want daar wordt lek niet
meegenomen .
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10

Natuurlijke
oorzaken

4. ILI moet in staat zijn deuken dieper dan 2% van de Interne
Diameter te identificeren.
Het inspectie interval moet gebaseerd zijn op een gedegen en
genormeerde risicoanalyse met een fit-for- purpose (FFP)
demonstratie . Het maximum lU-interval bedraagt 10 jaar.
Voor het waarderen van ILI als maatregel zijn verdere
randvoorwaarden ten aanzien van algemene normen en procedures
opgesteld . Deze staan aan het eind van de bijlage beschreven.
Ontoelaatbare zettingen c.q . spanningen kunnen door middel van een
evaluatie redelijkerwijs vergaand worden uitgesloten:
• Nagaan van de bodemgesteldheid, met inventarisatie van kritische
gebieden (b .v. mijnbouw, kunstwerken, veengebieden),
• Bij kritische gebieden een beheerste situatie te creëren,
bijvoorbeeld meten/berekeningen van spanningen, meten met
zet/zakbakens, uitvoeren met rekstrookjes, onderheien,
overdimensienering constructief ontwerp, ontbreken van
koppelingen en overige appendages, spanningsvrije ligging.
Rapportage van de evaluatie dient binnen 1 jaar na het cla imen van
de reductiefactor beschikbaar te ziin.
Natuurlijke oorzaken kunnen worden uitgesloten . Een onderbouwende
rapportage bewijst levert het bewijs van dichte en stabiele ondergrond
(bijvoorbeeld zandgronden) .
• Nagaan van de bodemgesteldheid op basis waarvan kritische
gebieden kunnen worden uitgesloten (b .v . stabiele klei, zand),
• Ontoelaatbare zettingen c.q. spanningen zijn aantoonbaar
uitgesloten (b.v. op basis van langjarige casuïstiek).
1. Implementatie van een overdruk beveilig ingsysteem op basis van
de van toepassing zijnde Safety Integrity Level (SIL) overeen komstig IEC 61511 die is afgeleid van een hazard assessment van
faalmechanismes inclusief druk/temperatuur relief èn:
2. Implementatie van een testregime van het overdruk beveil igingssysteem en adequate training van de operators op de bediening
van het systeem èn:

Operationeel/
overigen

3. Borging van het niet overschrijden van de operating envelope van
de buisleiding.
Randvoorwaarden: adequate inbedrijfstelling met waar mogelijk
hydratesten bij ingebruikname en periodiek functioneel testen
(onderdeel van SIL).
N.b. : hoewel onderdrukbeveiliging op zich geen onderdeel uitmaakt
van de faalkansbeperking, wordt verwacht dat het SIL-niveau van
deze beveiliging overeenkomt met de overdrukbeveiliging .
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10

100

10 (berekende
SIL +1)
100
(berekende
SIL +2)

Randvoorwaarden voor het waarderen van In Line Insoectie CILil
Algemeen
Welke industriële norm wordt toegepast voor het hanteren van ILI hangt af van diverse
afwegingen, zolang deze er a) op gericht zijn om het falen van een buisleiding ten gevolge van
bijvoorbeeld inwendigeen/of uitwendige corrosie te voorkomen en b) zolang de "Fitness for
Purpose" (FFP) c.q. "fit for service" (FFS) wordt bevestigd volgens industriële Integrity
Management (IM) principes. De exploitant dient te kunnen laten zien wat men met eventuele
geconstateerde gebreken doet en wat de afwegingen zijn die men hierbij hanteert . Relevante
features dienen tijdig te worden gerepareerd en rapportage daarvan vastgelegd . Een gedegen
effectanalyse volgt dezelfde methodologie als een gedegen risicoanalyse.
Beschikbare normen
Aangesloten dient te worden bij de "Specifications and requirements for intelligent pig inspeetion of
pipelines, Version 2009" Appendix I (zie beneden) en de bovengrenzen die hierin worden genoemd.
Exploitanten die de reductiefactoren voor ILI hanteren moeten over passende procedures
beschikken voor het uitvoeringsproces ILI/FFP/FFS/RBI/IM en acceptatiecriteria voor
geconstateerde afwijkingen ("features"). Voor ILI wordt daartoe aangesloten bij recente
specificaties zoals opgesteld door het POF (Pipeline Operator Forum):
1. Specifications and requirements for intelligent pig inspeetion of pipelines: versie 2009,
2. Guidance documents to achieve In-Line-Inspection first run success:
•
Guidance on achieving ILI First Run Success, december 2012,
•
ILI Pipeline Questionnaire, december 2012,
ILI Check Lists, december 2012,
•
ILI Data Feedback Form, december 2012,
•
•
Guidance on Field Verification Procedures for In-Line-Inspection, december 2012,
•
ILI Field Verification Form, december 2012.
Voor de normen voor fitness-for-purpose analyse (FFP) kunnen de volgende codes of richtlijnen als
referentie worden gebruikt:
NEN-3650:2012 hoofdstuk 10. Norm voor transportleidingen,
NTA-8000. Risicomanagement eisen voor transportleidingen,
API 579 -1 I ASME FFS-1. Recommended Practices for Fitness for Service,
API 1160. Managing System Integrity for Hazardous Liquid Pipelines,
ASME B31G. Manual for Determining the Remaining Strengthof Corroded Pipelines,
ASME 9909A-RPT-001. Pipeline Defect Assessment Manual,
BS 7910. Guide to methods for assessing the acceptability of flaws in metallic structures,
PD 8010-4:2012. Pipeline systems. Steel pipelines on land and subsea pipelines. Code of
practice for integrity management.
Assessment of the Integrity of Structures Containing Defects, British Energy Generation,
Report R/H/R6, Nuclear Electric.
SINTAP. Structural INTegrity Assessment Procedures for European Industry.
DNV-RP-F116 . Integrity Management Systems of submarine pipeline systems, 2009.
Specifiek voor de beoordeling van corrosiedefecten m.b.v. ILI zijn onder andere de volgende
normen als referentie te gebruiken:
ASME B31G + Modified B31G. methode voor sterkteberekeningen/
restlevensduurberekeningen),
RSTRENG. Computer programma voor berekenen van corrosie aan pijpen,
DNV-RP-F101. Corroded Pipelines · Pipeline Field Joint Coating and Field Repair of Linepipe
Coating, 2010.
Voor een transparante werkwijze en waardering van de reductiefactoren is het gewenst dat de
sector een complete richtlijn ontwikkelt voor het gehele proces op basis van bestaande normen.
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Nota bene: er zijn een aantal "non-piggable leidingen", waarbij uit de aard der zaak ILI niet
gebruikt kan worden. Wel zijn er ontwikkelingen om met behulp van bestaande technieken
(CIPS/DCVG) en nieuwe analyse- en evaluatietechnieken de integriteitstatus op indirecte wijze vast
te kunnen stellen. Bij onderbouwing door de sector kunnen dergelijke beoordelingstechnieken
mogelijk voor waardering in aanmerking komen.

RBI -optie
De exploitant moet aantonen dat de integriteit van zijn buisleiding gewaarborgd is. Hij kan
daarvoor kiezen voor de RBI (Risk Based Inspection) aanpak. Daartoe moet worden vastgelegd hoe
het RBI is ingericht. Wanneer defecten worden geconstateerd, moet een gedegen analyse leiden tot
hypotheses over mogelijke oorzaken. De fout/faal-hypotheses moeten gekoppeld worden aan de
consequenties voor integriteit en gebruik van de buisleiding (bijv. duur, condities).
Dat bepaalt het inspectieregime en de daaruit voortvloeiende acties (bijv. restricties in het gebruik,
meetfrequentie, bewaking kwaliteit van het medium enz.).
Elementen die de basis moeten vormen van een RBI-aanpak:
1. Opstellen prestatie-eisen en criteria, planning en selectie tooi,
2. Data verzamelen en integreren: bedoeld om een risicobenadering te faciliteren. Er moet reeds
data aanwezig zijn en een evaluatie van een eerste pigrun, en er zijn geen wijzigingen in de
operationele bedrijfsvoering of omstandigheden (MoC),
3. Het verdelen van de buisleiding (of het leidingnetwerk) in secties: het leidingsysteem wordt
verdeeld in secties waar bedreigingen of gevolgen verschillen van de bedreigingen of gevolgen
in andere secties,
4. Identificatie van bedreigingen: de gevaren die kunnen resulteren in een breuk, lekkage of
onderbreking van levering zijn geïdentificeerd. Features worden allen geanalyseerd,
5. Risicoanalyse: de kans op falen als gevolg van een bedreiging en de gevolgen van dit falen
worden geëvalueerd en vermenigvuldigd en vormen een risico voor elke bedreiging (en
sectie).
6. Risicobeoordeling: het berekende risico wordt vergeleken met een geaccepteerd risiconiveau
voor een bedreiging/sectie/buisleiding,
7. Mitigatie: er is een plan gemaakt om de risico's te beheersen, gekoppeld aan de relevante
bedreigingen. Alle features worden gedocumenteerd.
8. Evaluatie en verbetering: het proces is continu en onderdeel van een verbetercyclus.
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