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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1 Het bedrijf:

Suiker Unie maakt deel uit van het Agro-industrieel concern Royal Cosun. Naast drie suikerfabrieken
beschikt Suiker Unie over twee specialiteitenfabrieken. In de specialiteitenfabriek in Puttershoek worden
het hele jaar door droge specialiteiten geproduceerd en verpakt voor de retail, grootverbruik en industrie.
Suiker wordt aangevoerd in de campagne van de suikerfabrieken (sep-jan).
Kengetallen :
Aantal medewerkers :
Volume :
Productgroepen :
SKU’s :
Ploegendienst :
Productielijnen :
TPM programma :

ca. 90
ca. 90.000 ton
Suikerklonten, Basterdsuiker, Poedersuiker en Kristalsuiker
Bussen, zakjes, doosjes, pakken, zakken, big bags en bulkwagens
3 ploegendienst, maandag tot en met vrijdag
9
Kick-off 16 maart 2009
Excellence Award Category A behaald op 27 maart 2013
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1.2 Probleemstelling
Suiker Unie heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Op elke locatie staat veiligheid voorop. Dit wordt
kracht bij gezet door een spandoek met het opschrift “Wij werken veilig”. Deze is te zien bij de ingang
van de fabriek. Wie het gebouw binnenkomt of verlaat krijgt deze tekst direct op het netvlies. Door
identieke, herkenbare spandoeken op de vestigingen benadrukt Suiker Unie een uniform
veiligheidsbeleid. Een belangrijk onderdeel in ons veiligheidsbeleid is ATEX. Suiker Unie breed is er een
beheersplan Explosieveiligheid geschreven. Voor alle locaties en voor alle fasen in de bedrijfsvoering
zoals productie, onderhoud en storing is beoordeeld of er onder de gegeven omstandigheden een
gevaarlijke explosieve atmosfeer kan optreden en tot ontsteking kan komen. Er is rekening gehouden met
het explosiegevaar van gas en van stof. Als uit de beoordeling explosierisico blijkt dat er explosiegevaar
is beschikt de locatie over een actuele Explosieveiligheidsdocument (verder in de tekst afgekort als EVD).
In ons geval hebben wij te maken met explosiegevaar van suikerstof. Wij verwerken ongeveer 90.000 ton
kristalsuiker tot eindproducten zoals poedersuiker, basterdsuiker, suikerklonten en kristalsuiker in allerlei
verpakkingen.
Suiker Unie werkt volgens een milieuzorgsysteem dat al jaren voldoet aan de ISO-14001 norm en is sinds
2001 ook gecertificeerd. ISO-14001 is een internationaal erkende normering. Jaarlijks vinden er bij
Suiker Unie audits plaats door een onafhankelijk bedrijf en door eigen Suiker Unie opgeleide mensen.
Door de audits komen verbeterpunten aan het licht. De verbeterpunten worden in actiepunten omgezet.
Uit de audits van afgelopen jaren is naar voren gekomen dat het begrip ATEX onvoldoende opgepakt is.
In dit onderzoeksrapport wordt het advies beschreven om onze locatie naar een hoger niveau te tillen op
het gebied van ATEX en verder te ontwikkelen. Doelstelling hierbij is om tot implementatie te komen van
zonering van ATEX-gebieden. Door voorlichting te geven aan medewerkers op het gebied van wet- en
regelgeving m.b.t. ATEX, kunnen we gezamenlijk de zonering in kaart brengen. De taken en
verantwoordelijkheden zullen worden besproken. De risico’s binnen het bedrijf en de risico’s bij
bijzondere omstandigheden zullen aan de orde komen. Bij onderricht zal o.a. de omgang met en
beheersen van de risico’s verbonden aan de eigen werkplek besproken worden. Ook het gebruik van de
benodigde PBM’s en het handelen bij bijzondere omstandigheden wordt besproken. Een belangrijk
onderwerp is het toepassen van Schoon huishouden (Good Housekeeping). Belangrijk is om ATEXgebieden visueel te maken en herkenbaar voor een ieder die werkzaamheden verricht in onze fabriek.
Gelijktijdig wordt met dit onderzoek invulling gegeven aan de actiepunten uit milieu-audits.
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1.3 Doel van de onderzoeksopdracht
In de praktijk wil ik de kennis van onze medewerkers verifiëren op het gebied van ATEX wetgeving en
het EVD. Door middel van het geven van trainingen in groepsverband aan de operators en monteurs door
het nalopen van hun eigen productielijn a.d.h.v. het EVD en het lesmateriaal, moeten we in staat zijn de
kennis te verhogen.
Het doel is dat een ieder in staat moet zijn om het risico van het werken in een ATEX zone, waar
suikerstof aanwezig is, kan beoordelen en moet ingrijpen als er gevaarlijke situaties ontstaan. Tevens
zullen we gezamenlijk een systeem moeten bedenken voor aanduiding van ATEX zones en zullen we de
huidige wettelijke ATEX richtlijn vergelijken met de
Suiker Unie documenten.

1.4 Europese explosieveiligheidsrichtlijnen
94/9/EG

1999/92/EG

Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten betreffende apparaten en
beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan
heersen, verder aangeduid als ATEX-95.
(Inmiddels is in 2014 een nieuwe richtlijn verschenen n.l. richtlijn 2014/34/EU, deze
gaat richtlijn 94/9/EG vervangen. Deze heeft een overgangstermijn tot 20 april 2016,
dan vervalt 94/9 in zijn geheel).
Richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999
betreffende minimum voorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door ontplofbare atmosferen
gevaar kunnen lopen (vijftiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van
de Richtlijn 89/391/EEG), verder aangeduid als ATEX-137.

Deze richtlijn is overgenomen uit het arbeidsomstandighedenbesluit paragraaf 2a “Explosieve
atmosferen”. De artikelen 3.5 a t/m f vermelden dat de werkgever een indelingsplicht heeft. Dit wil
zeggen dat de werkgever alle plaatsen in een installatie waar ontplofbare atmosferen kunnen voorkomen,
moet indelen in zones.
Het bij Suiker Unie vereiste niveau van explosieveiligheid is gebaseerd op de relevante Europese
richtlijnen en nationale normen. Hierin onderscheidt zich de regelgeving in (ATEX 95) voor fabrikant en
ATEX 137 wetgeving voor de werkgever.
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Hoofdstuk 2: Aanleiding van het onderzoek
2.1 RI&E en explosierisico’s
Op onze locatie in Puttershoek hebben wij in 2012 een RI&E en een PVA (plan van aanpak) op laten
stellen door een extern bedrijf. Deze is uitgevoerd door middel van interviews met diverse functionarissen
en een arbo-technische rondgang door onze fabriek, silo’s en magazijn. Gezien het feit dat wij op veel
plaatsen suikerstof belasting hebben, is het noodzakelijk om de medewerkers voor te lichten wat ATEX
precies betekent en wat zij er zelf aan kunnen doen om een calamiteit te voorkomen. Tijdens het
onderzoek kwam naar voren dat medewerkers niet goed op de hoogte waren met ATEX, dit was ook een
aanleiding voor dit onderzoek. Een calamiteit betekent in ons geval een stofexplosie met kans op grote
gevolgen.
Explosierisico’s zijn in ons geval:
 brandstoffen zoals suikerstof, poedersuiker, zetmeel en additieven zijn brandbaar en met de juiste
concentratie van de brandstof in de lucht die binnen de explosiegrenzen valt, is een explosieve
atmosfeer aanwezig;
 bij stof van brandbare vaste stoffen is naast een mogelijke explosieve stofwolk ook mogelijk dat
een stoflaag een explosie of brand kan veroorzaken.
De gevaren van een stoflaag zijn:
 hierdoor een secundaire stofwolk gevormd kan worden bij een plotselinge verhoogde
luchtstroming;
 het ontstoken kan worden waardoor smeulbrand zal ontstaan.
2.2 Externe bedrijven
Ik constateer dat externe bedrijven niet voldoende voor gelicht worden voordat zij aan de slag gaan in
ruimten waar de suikerstof belasting toch groot is. Wat er vooral ontbreekt is een visuele ATEX zoneindeling in de ruimten en op onze apparatuur. Dit is ook een belangrijke verbeterpunt vanuit diverse
audits. Een van de opmerkingen hierbij was het onvolledig in beeld hebben van de zonering van ATEX
gebieden.
2.3 Eigen waarneming
Wij voldoen niet volledig aan de ATEX-richtlijn welke van toepassing is op plaatsen waar
ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast
gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.
Ook in de PGS 15 (opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) wordt in paragraaf 3.10 uitvoerig stil gestaan
bij opslagvoorzieningen ten aanzien van explosieveiligheid. Een gevarenzone-indeling moet hiervan
onderdeel uitmaken.
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Als voorbeeld tijdens voorlichtings- en onderrichts-sessies gebruik ik altijd de stofexplosie die wij in onze
poedermolen hebben gehad in april 2013. Oorzaak was dat de lagering van de rotor in de molen
uitgesleten was en daardoor door zijn lagering was gezakt. Op het moment dat deze de bodem van het
huis raakte (metaal op metaal) is vonkvorming ontstaan. Hierdoor is toen een stofexplosie inwendig in de
molen ontstaan. Gelukkig waren de aanvoerleiding en de afvoerleiding voorzien van een explosiebol
(snelsluitklep). Door deze ontkoppeling werd de ontstane luchtverplaatsing onderdrukt, hierdoor is een
catastrofaal ongeluk voorkomen.

Poedermolen

Explosiebol

Hierboven is op de foto de poedermolen (Bauermeister) te zien zoals wij die in gebruik hebben. De
kristalsuiker wordt vanuit een bunker aangevoerd en wordt vermengd met geconditioneerde lucht, deze
zorgt voor transport naar de poedermolen. Bovenlangs wordt dit suiker/lucht mengsel in de poedermolen
gebracht. De spleetbreedte tussen de rotor en de stator bepaald de graad van de maling. In ons geval
kennen wij 3 soorten maling n.l. fijn, middel en grof. Met name de middel en grove maling wordt op dit
moment het meest gebruikt.

Opzak installatie poeder industrie
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Hoofdstuk 3: Opzet van het onderzoek
3.1 Voorlichting en onderricht
Door middel van bijeenkomsten worden de medewerkers voorgelicht over wat ATEX op hun eigen
werkplek betekent. Tijdens deze sessies krijgt men uitleg a.d.h.v. een instructieblad en het EVD. De reeds
vastgestelde gevarenzone-indeling en technische maatregelen komen aan de orde. Met de groep
medewerkers wordt besproken wat er nog moet gebeuren en dat is implementatie van ATEX zones. Aan
het einde van de voorlichting kennen de medewerkers:
- de risico’s werken met suikerstof;
- hoe te handelen in een ATEX gebied;
- waar ATEX visueel zichtbaar is;
- de indeling van de gevarenzones;
- inhoud van het Explosieveiligheiddocument met betrekking tot hun eigen werkgebied..
Hierbij worden interviews gehouden om te toetsen in hoe verre men de lesstof heeft begrepen. Dit zijn
bijeenkomsten van maximaal 2 uur. Deze sessies zijn in 2014 al gestart en lopen in 2015 nog door. Samen
met Training & Ontwikkeling is voor deze voorlichting en onderricht sessies een stappenplan opgesteld
(zie bijlage 1).
In 2013 hebben wij door de firma ISMA al onze medewerkers een training laten verzorgen waarbij het
effect van een stofexplosie in een proefopstelling was nagebootst. Vooraf kregen zij theorie over hoe een
stofexplosie kan ontstaan en wat daar allemaal voor nodig is. Aansluitend werd een demonstratie gegeven
hoe een stofexplosie in werkelijk er uit ziet. In een glazen kolom werd een kleine hoeveelheid
poedersuiker gestrooid en werd er een ontstekingsbron geactiveerd. Het gevolg was een zichtbare
suikerstof explosie. Dit effect heeft een enorme indruk gemaakt op de aanwezigen.
3.2 Lijn nalopen a.d.h.v. Explosieveiligheidsdocument
Er is een EVD opgesteld in samenwerking met een extern bedrijf. Deze wordt minimaal jaarlijks herzien
of bij wijziging van een installatie. Vorig jaar is besloten ook een software pakket aan te schaffen (Safety
Manager) waarin de gevarenbronnen en gevarenzones zijn opgenomen. Na een wijziging van een
installatie is dan vrij gemakkelijk direct een nieuwe versie te maken van een bepaalde lijn.
Samen met de medewerkers zullen we hun eigen productielijn nalopen a.d.h.v. het EVD. Hierbij worden
per lijn de gevarenbron(nen) en de vastgestelde gevarenzone beoordeeld. De klasse van de gevarenzone is
afhankelijk van de soort gevarenbron en de ventilatie (afzuig) omstandigheden. De gevarenzone indeling
bestaat uit het vaststellen in welke gebieden en met welke waarschijnlijkheid ontplofbare atmosfeer
aanwezig kan zijn. Door het treffen van maatregelen met betrekking tot mogelijke ontstekingsbronnen
wordt de kans op ontsteking van die ontplofbare atmosfeer teruggebracht tot een aanvaardbaar minimum.
Gelijktijdig zullen de foto’s in het EVD opnieuw beoordeelt worden of deze juist zijn en nog actueel.
Tijdens eerdere ronden zagen we dat sommige afbeeldingen niet juist waren of inmiddels verouderd
waren.

8

Voorbeeld uit het Explosieveiligheidsdocument:

3.3 Zonering
De belangrijkste stap in het onderzoek was het in kaart brengen van onze ATEX-zones. Tijdens de
bijeenkomsten was het noodzakelijk om stil te staan bij de manier hoe wij onze ATEX-zones in kaart
moeten brengen. A.d.h.v. het Explosieveiligheidsdocument is gekeken hoe de indeling van de ATEXzones zijn beschreven. Wij kennen een onderscheid tussen installaties met en zonder afzuiging.
Installaties zonder afzuiging en een stofwolk inwendig zijn geclassificeerd als zone 20. Op moment er
enige afzuiging plaatsvindt wordt dit gezien als zone 21 tot 1 meter rondom de installatie. Bij voldoende
afzuiging zitten we op zone 22 tot 3 meter rondom de installatie. Buiten de 3 meter wordt de ruimte
gezien als een niet gevaarlijk gebied (NGG). Met deze informatie zijn we aan de slag gegaan en de
situatie ter plekke beoordeeld.
Overzicht zone indeling:
Zone 22

Zone 21

Zone 20
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3.4 Huidige ATEX richtlijn vergelijken t.o.v. Suiker Unie documenten
Samen met onze externe ATEX deskundige (CE-World) heb ik onze Suiker Unie documenten beoordeeld
om vast te stellen of alle elementen in onze documenten benoemd zijn. Daarbij heb ik de volgende
documenten uit het elektronisch Handboek Suiker Unie (HSU) gebruikt:




Beheersplan Explosieveiligheid HSU.01.02.02.120-01 (zie bijlage 3)
Werkinstructie werken in ATEX HSU.01.02.21.014-03 (zie bijlage 4)
gezoneerd gebied SUD
Basisinspectiemodule Stofexplosiegevaar (zie bijlage 5)
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Hoofdstuk 4: Resultaten van het onderzoek

4.1 Voorlichting en onderricht
Tijdens de voorlichting sessies bleek al snel dat operators en monteurs onvoldoende op de hoogte zijn van
het gevaar van een stofexplosie. De bekendheid met zone indeling was bij de meeste personen niet
aanwezig.
Opvallend was dat men onbekend is met de wet- en regelgeving die er geldt op ATEX-gebied. Operators,
monteurs en derden blijken niet voldoende onderricht te zijn om hun werkzaamheden in de
explosiegevaarlijke ruimten veilig te kunnen uitvoeren. Ook de aantoonbaarheid om te voorkomen dat een
explosie tot letsel en schade leidt was niet bekend. Tijdens de voorlichting en onderricht sessies is het
voorstel vanuit de groep gekomen om zone 20 met rood te markeren, zone 21 met geel te markeren, zone
22 met blauw te markeren en NGG gebied als groen te markeren. Dit voorstel heb ik meegenomen in de
zone-aanduidingen die we nog gaan uitwerken.
Om vast te stellen wat de kennis is per persoon m.b.t. ATEX, heb ik vragen bedacht waarvan de inhoud
tijdens de voorlichting en onderricht sessie aan de orde zijn gekomen. Van de ondervraagden is het
percentage kennis vόόr de sessie en na de sessie vastgesteld.
Uitslag interviews:
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4.2 Lijn nalopen a.d.h.v. Explosieveiligheidsdocument
Na elke voorlichtings- en onderrichts-sessie zijn we a.d.h.v. het Explosieveiligheidsdocument de eigen
productielijn nagelopen. In eerste instantie hebben we gebruik gemaakt van een iPad waarop we software
konden benaderen waarin het EVD was beschreven. Helaas bleek het Wifi bereik via een mobiele
telefoon niet groot te zijn (vanwege de vele metalen constructies) waardoor het beeld steeds vastliep en
daardoor niet goed werkbaar. Besloten is om a.d.h.v. een hardcopy de productielijn na te lopen.
Tijdens de rondgang met het EVD kwamen onderstaande punten naar boven:




sommige situaties bleken inmiddels veranderd te zijn;
foto’s behorende bij de installaties bleken zeer onduidelijk te zijn;
het EVD is op productniveau opgebouwd, dit betekent dat je heen en weer vliegt van de ene naar
de andere verdieping. Dit blijkt in de praktijk niet handig te zijn bij het nalopen van het EVD.

De ervaring leerde dat de operators en monteurs het als zeer leerzaam vonden en dat zij redelijkerwijs
instaat zijn om risico’s met betrekking tot suikerstof in ATEX-gebieden te kunnen beoordelen.
Onderstaande onderwerpen zijn aan de orde gekomen en beoordeeld tijdens de rondgang a.d.h.v. het
Explosieveiligheidsdocument. Hierin zien wij geen tekortkomingen en dat betekent dat deze onderdelen
op orde zijn.
Gevarenbronnen indeling (stof)
Daar waar een brandbare of explosieve stof kan voorkomen spreken we van een gevarenbron. Bij het
verwerken van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen is de kans op een explosieve atmosfeer bij
een gevarenbron aanwezig. Naar gelang de tijdsduur van het aanwezig zijn van een explosieve atmosfeer
bij normaal bedrijf, wordt een gevarenbron ingedeeld als een continue, primaire of een secundaire
gevarenbron. Zie tabel 1
Tot het normale bedrijf behoren:
 dat uitstromingen van brandbaar materiaal van geringe omvang plaatsvinden;
 geringe ontsnappingen van brandbare stof van waaruit een gaswolk, stofwolk of stoflaag ontstaat
(bijv. vanuit flenzen, filters);
 het opstarten en uitschakelen.
Storingen (zoals het defect raken van pompafdichtingen, flenspakkingen, filterdoeken of lekkage als
gevolg van een ongeval) die een spoedreparatie of het stilzetten van het bedrijf tot gevolg hebben, worden
niet beschouwd als behorend tot het normale bedrijf.
Bij de volgende situaties zullen ook de gedraging bij abnormale bedrijf of omstandigheden meegenomen
worden om te bepalen in welke mate stofwolken of stoflagen hierbij kunnen optreden.
- Bij een stofomhulsel waarbij tijdens bedrijf een stofwolk ontstaat door:
 mogelijk plotselinge toename van stof door ophoping;
 het loskomen van een stoflaag in het omhulsel (elevator).
- Omstandigheden waardoor een stofexplosie veroorzaakt kan worden door opgewervelde stof,
door plotselinge en onvoorspelbare verhoogde luchtsnelheid die onder abnormale
omstandigheden kunnen ontstaan.
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Bij het ontwerpen van een installatie dient gestreefd te worden naar een minimaal aantal gevarenbronnen.
Dat kan door een juiste bronaanpak o.a. zijn door het toepassen:
 juiste positionering van het afzuigsysteem;
 stort hoogte laag houden;
 vermijden van stofophoping;
 het storten gelijkmatig uit te voeren;
 het uitvoeren van periodiek onderhoud om te voorkomen dat een gevarenbron kan ontstaan.
Klasse en afmeting van de gevarenzone (stof):
De gevarenzone-indeling bestaat uit het vaststellen in welke gebieden en met welke waarschijnlijkheid
ontplofbare atmosfeer aanwezig kan zijn teneinde door het treffen van maatregelen met betrekking tot
mogelijke ontstekingsbronnen de kans op ontsteking van die ontplofbare atmosfeer te kunnen
terugbrengen tot een aanvaardbaar minimum.
Bij de uitvoering van de gevarenzone-indeling wordt voor stof de NPR 7910-2 toegepast voor het bepalen
van de indelingsplicht en de afmetingen en soort van de gevarenzone.
De klasse en de afmetingen van de gevarenzone wordt bepaald aan de hand van:
 de aard van de gevarenbronnen, dat wil zeggen de frequentie en tijdsduur waarmee, en de
omstandigheden waaronder, brandbaar stof vrijkomt of aanwezig is;
 plaatselijke ventilatie omstandigheden / buitenlucht omstandigheden in de omgeving van de
gevarenbronnen;
 de aard van de stoflagen, dat wil zeggen de frequentie en tijdsduur waarmee, de omstandigheden
waaronder en de hoeveelheden waarin brandbare stoflagen aanwezig zijn;
 de mate van schoon huishouden als zich een stoflaag vormt na een bepaalde tijdsduur.
De klasse van de gevarenzone is afhankelijk van de soort gevarenbron en de ventilatie (afzuig)
omstandigheden. In tabel 1 en tabel 2 is aangeven hoe de gevarenbronnen ingedeeld worden in
gevarenzones bij een stofwolk en stoflaag.
Stofwolk:
Een juiste (plaatselijke) afzuigcapaciteit is dat de plaatselijk vrijgekomen stof voldoende wordt afgevoerd,
zodanig dat de stofconcentratie beneden de onderste explosiegrens (LEL) blijft. Tevens wordt hierdoor de
stofafzetting verminderd. Door een juiste bronaanpak, goede afzuiging en goed schoon huishouden kan
een zoneverlaging van de ruimte plaatsvinden of zelfs tot een niet gevaarlijk gebied (NGG) worden
beperkt. Voorwaarde is dat in het geval van stofafzetting in de omgeving van een installatie er geen
stoflaag > 0,1 mm (zichtbare voetafdruk) ontstaat die langer dan 8 uur aanwezig is.
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Tabel 1 Gevarenzone-indeling van een stofwolk bij kunstmatige plaatselijke afzuiging.
Klasse gevarenzone van de stofwolk
Gevarenbron

Zone 20

Zone 21

Zone 22

NGG

Continue
stofwolk

Niet of
nauwelijks
kunstmatige
afzuiging.

Voldoende
uitgevoerde
kunstmatige
plaatselijke
afzuiging.

Goed uitgevoerde
kunstmatige
plaatselijke afzuiging.

Goed uitgevoerde
kunstmatige
plaatselijke
afzuiging met
absolute
waarborging.

Primaire stofwolk

-

Niet of nauwelijks Voldoende
kunstmatige
uitgevoerde
afzuiging.
kunstmatige
plaatselijke afzuiging

Goed uitgevoerde
kunstmatige
plaatselijke
afzuiging.

Secundaire
stofwolk

-

-

Niet of nauwelijks
Voldoende
kunstmatige afzuiging. uitgevoerde
kunstmatige
plaatselijke
afzuiging.

Gevarenzone 20 is alleen toegestaan daar waar geen andere oplossing mogelijk is om de zone te verlagen.
Dit is meestal het inwendige van een installatie en een ingesloten stortpunt.
Stoflaag:
Een juiste afscherming of afzuiging kan de mate van stofafzetting verminderen. Een stoflaag van > 0,1
mm (zichtbare voetafdruk) dient binnen 8 uren te worden verwijderd. Om een ruimte in te delen als NGG
moet voorkomen worden dat een “blijvende” stoflaag ontstaat met een dikte van > 0,1 mm. Er dient een
schoonmaakschema opgesteld te zijn dat garandeert dat er geen “blijvende” stoflaag van > 0,1 mm wordt
gevormd, zodat de zoneklasse NGG gehandhaafd blijft.
Tabel 2

Gevarenzone-indeling van een stoflaag bij schoon huishouden.

Mate van schoon
huishouden
Goed

Dikte van de
stoflaag
< 0,1 mm.

Voldoende

> 0,1 mm

Slecht

> 0,1 mm

Duur van aanwezigheid van een stoflaag.
Niet van toepassing.
Als een stoflaag is gevormd en blijft korter
dan 8 h aaneengesloten liggen.
Als een stoflaag is gevormd en blijft langer
dan 8 h aaneengesloten liggen.

Klasse gevarenzone
van de stoflaag.
NGG
22
21

Een continue gevarenbron moet vermeden worden en is alleen toegestaan daar waar geen andere
oplossing aanwezig is, zoals het inwendige van een installatie of een afgesloten stortpunt waar altijd kans
is op een explosie atmosfeer.
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Door toepassing van bovenstaande maatregel zal de suikerstof niet migreren. Met een juiste afzuiging
wordt het stof afgezogen, mogelijk wordt niet alles afgezogen en verspreidt (migreert) een minimale
hoeveelheid stof in de ruimte, dan dient een goed schoon huishouden uitgevoerd te worden. In geval van
stofafzetting in de omgeving van een installatie dient een stoflaag van > 0,1 mm (zichtbare voetafdruk)
binnen 8 uur te worden verwijderd.
Ontstekingsbronnen beoordelen:
Om explosiegevaar te voorkomen moet de gevarenbron weggenomen worden. Als de gevarenbron
(explosieve brandstof) niet kan worden weggenomen dan dienen ontstekingsbronnen te worden vermeden
of explosieveilig materiaal te worden toegepast. Tabel 3 geeft een overzicht van de mogelijke
ontstekingsbronnen met de bron en de te nemen maatregel.
Explosieveilig materieel is te onderscheiden in elektrisch en niet-elektrisch materieel. Voor beide typen
geldt dat de Ex-apparatuur door de fabrikant op de juiste wijze gecertificeerd moet zijn of zijn voorzien
van een “Verklaring van overeenstemming” door de fabrikant.
De Europese Richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137) artikel 9 Bĳzondere voorschriften voor arbeidsmiddelen
en arbeidsplaatsen:
“Arbeidsmiddelen bestemd voor gebruik op plaatsen waar een explosieve atmosfeer kan voorkomen, die
reeds in gebruik zijn, of die vóór 30 juni 2003 voor de eerste maal in de onderneming en/of inrichting ter
beschikking worden gesteld, moeten vanaf die datum voldoen aan de minimumvoorschriften van bijlage
II, deel A van deze richtlĳn, wanneer geen andere communautaire (alle zaken die door de Europese Unie
worden besloten) richtlijn geheel of ten dele van toepassing is.”
Dit houdt onder andere in:
-

-

de bijbehorende ATEX/CE-markering moet volledig zijn aangebracht;
de “Verklaring van Overeenstemming” van de fabrikant moet aanwezig zijn;
het certificaat van de Notified Body (keuringsinstantie) moet op de EG-verklaring van
Overeenstemming vermeld en aanwezig zijn, indien de toegepaste keuringsmodule dit vereist;
ook "eenvoudige" apparatuur moet zijn voorzien van een ATEX-verklaring van Overeenstemming,
bijvoorbeeld:
o passieve elektrische componenten, en
o eenvoudige mechanische componenten met bewegende delen.
dat bij niet-elektrisch materieel ingedeeld in:
o categorie 2 en 3 een fabrikantverklaring aanwezig is;
o categorie 1 een document aanwezig is als dat wordt vereist bij de toegepaste keuringsmodule.

Tabel 3 Mogelijke ontstekingsbronnen
Ontstekingsbron
bron
(NEN-EN-1127-1)
Hete oppervlakken
Scheefloop
Slip
Lager schade
Vlammen en hete
Hete deeltjes o.a. slijpen, lassen en
gassen
een vlam bij het lassen.
Mechanisch
Scheefloop
opgewekte vonken
Ongewenste materialen
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Maatregelen / Opmerking
Scheefloopbeveiliging
Slipbeveiliging
Temperatuur beveiliging
Alleen met een werkvergunning.
Scheefloopbeveiliging
Metaaldetectie

Elektrische apparaten

Onderhoudswerkzaamheden
Vonkvorming

Werkvergunning
Voor de vaste installatie alleen
gecertificeerde apparatuur

Schakelvonken

Schakel- en verdeelinrichtingen buiten de
zone.
Aardingssysteem en potentiaalvereffening.

Elektrische
zwerfstromen
Statische elektriciteit

Aardsluiting in een elektrische
installatie.
Wrijving

Blikseminslag

Bliksem

Potentiaalvereffening;
Kunststoffen met oppervlaktebehandeling;
Bliksembeveiliging

Ex-certificaat:
Als op een certificaat bij de CE-markering een "X" is toegevoegd, moeten de aanvullende eisen strikt
worden nageleefd. De aanvullende eisen zijn vermeld op het certificaat of in de handleiding.
Relevante gegevens betreffende installatie- of onderhoudsvoorschriften van een explosieveilige installatie
dienen opgenomen te worden in het handboek van de installatie.

Type aanduiding ІІ 3Dc = zone 22

Voorbeeld installatie geschikt voor ATEX-zone 22

Suiker Unie eisen m.b.t. ontstekingsbronnen:
In het beheersplan explosieveiligheid van Suiker Unie zijn eisen opgenomen voor elektrische en niet
elektrische apparatuur. Onderstaand is een selectie benoemd waar onze locatie mee te maken heeft.
•
•
•
•

stel een smeerschema op;
de onderdelen van de installatie dienen te zijn voorzien van potentiaalvereffening en verbonden
aan een goed uitgevoerd aardingssysteem;
bij gecoate stof-afzuigleidingen dient de oppervlakte van de flens bij de schroef verbinding niet
gecoat te worden. Als dit niet mogelijk is dient een kabelbrug over flens te worden aangebracht;
wandcontactdozen in een gevarenzone dienen zo te zijn uitgevoerd dat de stekker alleen
spanningsloos in- en uitgenomen kan worden.

De elektrische installatie wordt geïnstalleerd volgens de norm NEN-EN-IEC 60079-14 [7].
Uitgangspunten voor het bepalen van het materiaalbeschermingsniveau of Equipment Protection Level
(EPL) zijn weergegeven in tabel 4.
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Naast de beschermingswijze zijn de temperatuurklasse en de stofgroep (IIIA, IIIB of IIIC) belangrijke
gegevens voor de keuzebepaling van het explosieveilig materiaal. De relatie tussen de gevarenzoneindeling en categorie voor elektrisch materieel zonder inwendige lekkagebron is weergegeven in
onderstaande tabel.
Tabel 4 Relatie zoneklasse naar categorie en EPL
Zoneklasse

Apparatuur categorie

EPL

Zone 20

1D

Da

Zone 21

1D, 2D

Db

Zone 22

1D, 2D, 3D

Dc

Zone 0

1G

Ga

Zone 1

1G, 2G

Gb

Zone 2

1G, 2G, 3G

Gc

Stof

Gassen

Beoordeling ontstekingsbronnen van vόόr 2003:
De ontstekingsbronnen kunnen veroorzaakt worden door o.a. statische ontlading, vonkvorming of hete
oppervlakten. De ontstekingsbronnen zijn onderverdeeld in continue, primaire en secundaire
ontstekingsbronnen afhankelijke van de te verwachten storing (ontsteking) tijdens normaal bedrijf, een te
verwachte storing of een zeldzaam voorkomende storing. Deze onderverdeling is het resultaat van een
ontstekingsanalyse die is uitgevoerd van de niet elektrische materieel volgens NEN-EN 13463-1.
Elektrische apparatuur:
Veel van de bestaande apparatuur is geplaatst vόόr de invoering van de ATEX (2003) normen.
Apparatuur geplaatst na 2003 moet voldoen aan de ATEX 95 richtlijn. Voor explosiegevaar dient een
ontsteking risicobeoordeling voor elektrisch materieel te worden uitgevoerd.
Hierbij wordt gekeken naar de volgende mogelijk ontstekingsbronnen:




Maximale oppervlakte temperatuur bij een stofwolk en stoflaag
Ontstaan van statische elektriciteit
Elektrische en mechanische vonken

Door gebruik van een juiste afdichtingsklasse kunnen enkele ontstekingsbronnen geëlimineerd worden:
- IP 65 voor zone 20 en 21
- IP 55 voor zone 22
Niet elektrische apparatuur:
Van de niet elektrische apparatuur dienen de mogelijke ontstekingsbronnen uit de NEN 1127 beoordeeld
te worden volgens de NEN-EN 13463-1 als leidraad. Als een niet elektrische apparatuur geen inherente
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ontstekingsbronnen (heeft zelf geen ontstekingbron) bevat is het opstellen van een volledig risico analyse
niet noodzakelijk en kan dus achterwege worden gelaten. Deze apparatuur kan zonder aanvullende
maatregelen worden toegepast.
Aardingssysteem en potentiaal vereffening:
Het aardsysteem op de locaties is primair als veiligheidsaarding conform de NEN-1010 ontworpen. Voor
installaties in gevaarlijke gebieden is potentiaalvereffening vereist. De NEN-EN-IEC 60079-14 geeft
hiervoor een opsomming met mogelijke uitvoeringen.
Statische elektriciteit:
Gevaren door elektrostatische ontlading worden in NEN-EN-IEC 60079-14 en NEN 1010 genoemd. In
gebieden met gevaar voor stof- en gasontploffing moet hiermee rekening worden gehouden.
Elektrostatische ladingen zijn elektrische ladingen die kunnen ontstaan door een mechanische scheiding,
zoals optillen, wrijven, samendrukken en vallen van vaste stoffen en het stromen van brandbare stoffen.
Om elektrostatische oplading te voorkomen, moet op de installatie veilige afleiding van de lading worden
geïnstalleerd. Hiertoe moet in ieder geval één van de volgende maatregelen worden genomen aangegeven
in volgorde van de gewenste uitvoering:






het aarden van alle geleidende delen met een weerstand < 106 Ω, of
het verkleinen van de elektrische weerstand van het bewegende materiaal of de tegen elkaar
bewegende delen, of
het inbrengen van geaarde metaaldelen in de elektrostatisch oplaadbare stof, of
het verhogen van de relatieve vochtigheidsgraad, of
het ioniseren van de lucht.

Technische maatregelen:
De technische maatregelen hebben betrekking op:
- het ontstaan van een explosieve atmosfeer voorkomen;
- het tot ontsteking komen van een gevaarlijke explosieve atmosfeer vermijden;
- de gevolgen van explosies te beperken.
Bij de keuze van maatregelen wordt de arbeidshygiënische strategie gehanteerd waarbij men streeft naar
bronaanpak.
Als het wegnemen van ontstekingsbronnen niet mogelijk is of bewaking faalt dan zijn
beheersmaatregelen genomen om de door de explosie veroorzaakte schade te beperken.
Mogelijke beheersmaatregelen zijn:




Explosie onderdrukking, blussysteem,
Explosie drukontlasting, afblazen
Explosie ontkoppeling, terugslagklep, roterende sluis (cellensluis), snelsluitend ventiel.
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Organisatorische maatregelen:
 Personen die een ontwerp of wijziging in een gezoneerd gebied beoordelen zijn hiervoor
voldoende deskundig. Zij hebben in ieder geval kennis van het EVD en de ATEX
regelgeving.
 Personen die werkzaam zijn in een gezoneerd gebied zijn voldoende geïnstrueerd over de
gevaren en de geldende regels en voorschriften.
 Personen die reparaties of onderhoudswerkzaamheden verrichten aan machines,
gereedschappen of onderdelen uit een gezoneerd gebied zijn voldoende opgeleid of geïnstrueerd
over het in stand houden van het explosie beschermingsniveau van het apparaat.
 Explosie- of brandgevaarlijke werkzaamheden in een gezoneerd gebied worden alleen
uitgevoerd als daarvoor door een bevoegd persoon een geldende werkvergunning is afgegeven.
 Explosiegevaarlijke (gezoneerde) gebieden zijn op voldoende plaatsen
gemarkeerd met een waarschuwingsbord.

Management Of Change (MOC) procedure:
Bij nieuwbouw of een modificatie van een installatie dient een MOC uitgevoerd te worden, waarin op
systematische wijze nagegaan wordt welke veiligheidstechnische zaken beheerst dienen te worden. Eén
van de technische zaken is explosieveiligheid, hiervoor dient de ATEX deskundige te worden
geraadpleegd.
Werkvergunningsysteem:
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt een werkvergunning aangevraagd. Bij het afgeven van een
werkvergunning wordt de werkplek getoetst aan de gevarenzone tekening. Eventueel wordt er ook een
TRA opgesteld. De vergunningverlener zal de werkplek veiligstellen en geeft daarna toestemming voor
de uitvoering van de werkzaamheden.
Gereedschappen:
Overeenkomstig de NEN-EN 1127-1 moet bij het gebruik van handgereedschap met het volgende
rekening worden gehouden:
Twee verschillende soorten gereedschap kunnen worden onderscheiden:
a. gereedschap dat bij gebruik alleen losse vonken kan opwekken (bijvoorbeeld schroevendraaiers,
moersleutels, moerenaanzetters, hamers);
b. gereedschap dat bij zagen of frezen een vonkenregen doet ontstaan.
In zone 0 / 20 mag geen gereedschap dat vonken kan opwekken worden gebruikt.
In de zones 1 / 21 en 2 / 22 is stalen gereedschap volgens het sub a. genoemde toegelaten. Vonkarm
gereedschap is alleen noodzakelijk in zone 1 bij aanwezigheid van stoffen die behoren tot de groep IIC,
tenzij aangetoond is dat er op de werkplek geen gevaarlijke ontplofbare atmosfeer heerst. Vonkarm
gereedschap is anders dan onder sub a genoemd gereedschap. Een vonk van dit gereedschap heeft veel
minder energie dan die bedoeld bij sub a. Gereedschap volgens het sub b. genoemde is alleen toegelaten,
indien is aangetoond dat er op de werkplek geen gevaarlijke ontplofbare atmosfeer heerst.
19

4.3 Zonering
De ATEX zonering ontbreekt in zijn geheel. Wij hebben nergens plaatsen in onze fabriek en silo’s waar
enige aanduiding van ATEX-zones zichtbaar zijn. Hierdoor lopen we een groot risico indien wijzelf of
een extern bedrijf onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren in een ATEX-gebied. Er bestaan geen
plattegronden waarop ATEX-zones zijn ingetekend. Hierdoor is het mogelijk dat er technische
werkzaamheden (slijpen, lassen etc.) plaatsvinden in deze gebieden zonder het risico te kennen met
betrekking tot een stofexplosie.
Huidige plattegronden zonder ATEX-zonering:

4.4 Status Suiker Unie documenten t.o.v. de richtlijn
Het resultaat van het onderzoek is dat wij een goed beschreven beheersplan Explosieveiligheid hebben
waarin alle norm elementen staan beschreven. Dit beheersplan geeft de uitgangspunten en de basis voor
het realiseren en behouden van het vereiste niveau van explosieveiligheid weer. Dit document geeft
hiermee richting aan en toelichting op:
-

het indelen van de gevarenbronnen en zone-indeling;
het opstellen van een Explosieveiligheidsdocument (EVD);
de apparaat / component keuze;
interpretatie van de normen.

De uitvoeringsdetails worden in overleg met de betrokken ATEX deskundige bepaald en geregistreerd in
het Explosieveiligheidsdocument.
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Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen
Door het houden van voorlichtings- en onderrichts sessies en de cursus van de externe voorlichter, is de
kennis van de medewerkers behoorlijk toegenomen. Uit de interviews blijkt dat de kennis m.b.t. ATEX
op een laag pitje stond. Een enkeling kon iets vertellen over gevarenzones en ontstekingsbronnen. Je ziet
ook dat alleen de productie staf bekend is met het Handboek Suiker Unie waar ons Beheersplan
Explosieveiligheidsdocument in op is genomen. Andere hebben de term ooit wel eens gehoord, maar
kunnen inhoudelijk niet aangeven waar dit te vinden is. Nagenoeg alle medewerkers vonden de rondgang
a.d.h.v. het EVD op hun eigen lijn zeer interessant. Door de mensen aan de hand mee te nemen in het veld
begrijpen ze veel beter hetgeen bedoeld wordt met gevarenbronnen en ontstekingsbronnen. Het was in
enkele gevallen een levendige discussie over de zone-indeling zoals ons extern bedrijf deze had gescoord.
Positief was dat door het plegen van schoon huishouden in sommige situaties de zone-indeling verlaagd
kon worden en zelfs teruggebracht kon worden naar een NGG gebied.
Aanbeveling 1: Markering van Ex-plaatsen
Alle plaatsen en ruimtes waarin volgens de zonering mogelijk gevaar op het ontstaan van een stof- en/of
gasexplosie bestaat, voorzien van het pictogram zoals aangegeven de Richtlijn 1999/92/EG.
Voorbeeld van een informatiebord direct aan het begin van een afdeling:

Aanbeveling 2: ATEX-zonering opstellen
Elke verdieping zal voorzien moeten worden van een plattegrond van de verdieping met daarop
ingetekend de ATEX zonering van de apparaten die hier opgesteld staan. Hierdoor is in één oog op slag te
zien welke zonering de apparatuur heeft. De bedoeling is om met kleurcoderingen te werken voor de
verschillende zones. Op de plattegrond komen de kleurcoderingen terug zoals vastgelegd per zone. In ons
geval betekent dit dat wij onze plattegronden zullen moeten intekenen met ATEX-gebieden. Zie
voorbeeld van een plattegrond opgenomen in bijlage 2.
Samen met een leverancier van veiligheidssignalisatie zal een ontwerp gemaakt worden voor een
informatiebord direct aan het begin van elke verdieping. Door middel van pictogrammen en eventueel
tekstkaders kan men snel zien met welke zonering men te maken heeft. Dit is vooral handig voor externe
firma’s die onderhoudswerkzaamheden plegen aan onze apparatuur.
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Daar waar nodig dient bij de ingang van plaatsen waar een explosie atmosfeer kan voorkomen een
zoneringtekening te worden geplaatst of te worden gemarkeerd door belijning of hekwerk met het
pictogram.
Het advies is om zeker ATEX-zones te gaan implementeren en deze visueel zichtbaar te maken zoals
bovenstaand beschreven. Verder zullen ook de nieuwe toekomstige medewerkers een voorlichtings- en
onderrichts sessie moeten krijgen op het gebied van werken met de gevaren van suikerstof bij
indiensttreding. Ook moeten derden voorlichting en onderricht krijgen voordat zij te werk worden gesteld
in ATEX-gebieden. Bij vervanging bij onderhoud aan apparatuur zal rekening gehouden moeten worden
met de uitvoering (type) van het te vervangen apparaat qua klasse indeling op ATEX-gebied. De
machine-richtlijn zal geraadpleegd moeten worden waarin de zonering per apparaat is vernoemd.
Aanbeveling 3: Visualiseren ATEX apparatuur
Om onze apparatuur ter plaatse herkenbaar te maken welke ATEX-zonering deze heeft, zullen we deze
moeten voorzien van een ATEX informatie bord of sticker. De bedoeling is om met een gekleurde rand te
werken zoals deze is vastgelegd voor de ATEX-zones op de zoneringstekening.
Voorbeeld van zone indeling:
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Aanbeveling 4: Uitvoeren toolbox meeting bij EM projecten
Bij investeringen en nieuwbouw-projecten werken wij met het early management systematiek. Vooral in
deze situaties hebben we te maken met derden die niet (goed) bekend zijn met de gevaren van onze
ATEX-gebieden. Door middel van het houden van een toolbox-meeting kunnen zij op het gevaar worden
gewezen van een stofexplosie. Als een vast onderdeel voor hun werkzaamheden zal een
veiligwerkvergunning worden uitgeschreven gedurende de tijd dat men bezig is aan een installatie.
Daarnaast kunnen we hen a.d.h.v. de plattegrond aantonen in welke ATEX-zones zij werkzaamheden
gaan verrichten.
Voorbeeld van een toolbox meeting:
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Aanbeveling 5: Ontwikkelen van een E-learning Explosieveiligheid
Het is aan te raden om een E-learning Explosieveiligheid te ontwikkelen zoals we reeds voor
voedselveiligheid, MVO en e-teken producten hebben gedaan. Deze kan dan Suiker Unie breed gebruikt
worden. Het voordeel is dat men met deze E-learning het theoretische en praktische gedeelte kan
doorlopen vanachter een computer en aansluitend af kan ronden met toetsvragen.
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Hoofdstuk 6: Implementatie
De eerste zes maanden van dit jaar zijn reeds gebruikt voor voorlichting en onderricht. In totaal moeten
75 personen getraind worden op het gebied van werken met de gevaren van suikerstof. Na de
voorlichtings- en onderrichts sessies wordt het Explosieveiligheidsdocument per lijn nagelopen en de
gevarenbronnen en ontstekingsbronnen beoordeeld. Gelijktijdig zullen de ook gevarenzones beoordeelt
worden. Na al deze acties zullen we per verdieping een plattegrond aanleggen waarop ingetekend de
ATEX-zonering. Daarna kunnen we starten met het visualiseren van de apparatuur in de ruimten. Tijdens
de rondgang door de fabriek en het silo gebouw worden opmerkingen genoteerd waarna het Explosie
Veiligheids document aangepast zal worden. Vervolgens kunnen we starten met het houden van een
toolbox meeting waarin ATEX wordt toegelicht voor start van een project door de pilaar Early
Management.
Tijdsplanning:
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(1) Europese richtlijn 1999/92/EG (aangeduid als ATEX 137), “bescherming van werknemers die
door explosieve atmosferen gevaar lopen”, d.d. 16 december 1999.
(2) Europese richtlijn 1994/9/EG (aangeduid als ATEX 95), deze richtlijn is speciaal voor apparatuur
die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar is.
(3) Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 7910-1:2010 nl, gevarenzone-indeling met betrekking tot
explosiegevaar – deel 1: gasontploffingsgevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1, d.d.
2009.
(4) NEN-EN-IEC 60079-10-2, Explosie atmosfeer – deel 10-2: Classificatie van gevaarlijke gebieden
– Explosie Stofatmosfeer.
(5) NEN-EN-IEC 60079-14, Explosieve atmosfeer – deel 14: Ontwerpkeuze en opstelling van
elektrische installaties.
(6) Explosie Veiligheidsdocumentsuiker Unie Specialiteiten opgesteld door CE-World, versie 4 d.d.
februari 2014.
(7) Beheersplan Explosieveiligheid HSU.01.02.02.120-01, versie 2 Handboek Suiker Unie d.d.6
december 2013.
(8) Richtlijn PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen), Richtlijn voor opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid,
versie 1.1 d.d. december 2012.
(9) Basis inspectiemodule Stofexplosiegevaar, ISZW 20 januari 2015
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Bijlage 1: Stappenplan voorlichting en onderricht
Stap 1: Wat voor eindresultaat wil je bereiken qua kennis.
Doelstelling is om ieder individu op zijn/haar werkplek voldoende bagage (kennis) mee te
geven zodat zij in staat moeten zijn na de opgedane kennis zelfhandelend op te kunnen treden
om een gevaarlijke situatie te voorkomen.
Stap 2: Vaststellen van de inhoud van voorlichting en onderricht.
Door middel van een beknopte samenvatting zal voorlichting en onderricht worden
gegeven. De inhoud is o.a. afkomstig uit ons handboek Suiker Unie en het Explosie
veiligheidsdocument van onze fabriek en silo complex.
Stap 3: Keuze bepalen op welke manier de overdrachtsvorm moet worden gegeven.
Er is gekozen om de medewerkers tijdens Autonoom Onderhoud sessies, welke één keer
per drie weken per productielijn wordt gehouden, voor te lichten. Dit doen we deels in ons
trainingslokaal en deels op de werkvloer.
Stap 4: Medewerkers voorlichten wat ATEX betekent op hun eigen werkplek.
Als eerste zal er uitleg worden gegeven wat is ATEX, wat zegt de wetgeving op het gebied van
ATEX, wat moet er worden onderzocht, wat is zonering en hoe beheerst Suiker Unie het
Explosieveiligheidsdocument.
Stap 5: Vaststellen wat de kennis van de medewerkers is op het gebied van ATEX.
Hiermee wordt vastgesteld wat de aanwezige kennis is per medewerker. Door dit in kleine
groepjes te doen kan er volledig aandacht worden gegeven per individu.
Stap 6: Op welke manier toets je de opgedane kennis.
Besloten is om een vragenpoule te maken waaruit een selectie kan worden gemaakt zodat niet
iedereen dezelfde toetsvragen krijgt. A.d.v. de resultaten kunnen we beoordelen of men de
lesstof heeft begrepen.
Stap 7: Evaluatie.
Er zal een evaluatieformulier ontwikkelt worden om vast te stellen of de inhoud van de
voorlichting en onderricht heeft bijgedragen tot kennisverrijking voor de medewerker.
Stap 8: Invullen van presentielijst en eventueel afgesproken actie punten.
Om aantoonbaar vast te kunnen stellen dat er voorlichting en onderricht is gegeven aan de
medewerkers zal een presentielijst ontwikkelt worden waar ook eventuele besluiten en
actiepunten op vermeldt kunnen worden.
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Bijlage 2: Voorbeeld van plattegrond
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Bijlage 3: Beheersplan Explosieveiligheid
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Bijlage 4: Werkinstructie werken in ATEX gezoneerd gebied SU Dinteloord
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Bijlage 5: Basisinspectiemodule Stofexplosiegevaar
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