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Voorwoord

Sinds 2007 ben ik werkzaam bij de opdrachtgever. Hier heb ik in de afgelopen jaren verschillende
rollen gehad binnen de afdeling Health, Safety, Security and Environment (HSSE) & Compliance. In
mijn huidige functie als project HSSE advisor ben ik verantwoordelijk voor de HSSE begeleiding van
projecten. Ik doe dit met veel plezier en krijg alle ruimte om uitdagingen aan te gaan en mijzelf
verder te ontwikkelen. Met het afronden van deze afstudeerscriptie sluit ik mijn opleiding hogere
veiligheidskunde van Reed Business opleidingen af.
Als onderwerp van mijn afstudeeropdracht heb ik ervoor gekozen om de beheersing van
explosieveiligheid te onderzoeken. Velen denken dat explosieveiligheid zich beperkt tot elektrische
installaties en gereedschap binnen gezoneerde gebieden. Onterecht, explosieveiligheid is veel breder
en van belang voor iedereen die werkzaamheden uitvoert in gebieden met een verhoogd risico op
explosiegevaar. Ik hoop dat ik met de aanbevelingen uit mijn onderzoek een bijdrage lever aan het
verhogen van de veiligheid op de AT.
Mijn werkgever wil ik bedanken voor de mogelijkheid om mijn opleiding te volgen en mijn onderzoek
binnen de AT uit te voeren. Daarbij wil ik mijn leidinggevende Arjen van Riet bedanken voor het
gestelde vertrouwen in mijn capaciteiten. Ook wil ik mijn afstudeerbegeleiders Marjan Heesterbeek
en Siep Slager (Reed Business) bedanken voor de positieve kritische steun en feedback die ik heb
mogen ontvangen. Verder wil ik al mijn collega’s, intern en extern, bedanken voor hun medewerking
aan mijn onderzoek. Een ieder wordt zeer gewaardeerd voor zijn bijdrage.
Mijn speciale dank gaat uit naar Dave Burnett voor zijn vertrouwen, steun, geduld en tijd om mij
wegwijs te maken in alle ins en outs ten aanzien van explosieveiligheid.
Als laatste wil ik mijn ouders en zus bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun en vertrouwen in
mij als persoon.
Cindy Peters
Hoofddorp, 7 juni 2015
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Management samenvatting
Dit jaar herdenkt de opdrachtgever twee grote incidenten, het Texas City incident en het Deep Water
Horizon incident. Bij beide incidenten hebben explosies geleid tot ernstige gevolgen voor mens,
milieu, installaties en het imago van de opdrachtgever.
Ook bij de Amsterdam Terminal (AT) is er door de processen en de producten die worden opgeslagen
sprake van gebieden met een verhoogd risico op explosiegevaar. Op dit moment is er onduidelijkheid
over de beheersing van explosierisico’s. Op basis hiervan is de volgende vraag / probleemstelling
geformuleerd: “Welke organisatorische maatregelen heeft de AT getroffen ten aanzien van de
beheersing van explosieveiligheid en zijn de genomen maatregelen doeltreffend?”
Om deze vraag te beantwoorden is een theoretisch onderzoek, bestaande uit een literatuurstudie en
documentenonderzoek, een explorerend onderzoek en een brancheonderzoek uitgevoerd. Aan het
onderzoek hebben AT medewerkers en ervaringsdeskundigen van andere vestigingen van de
opdrachtgever en organisaties binnen verschillende branches meegewerkt.
Uit het onderzoek komt naar voren dat hoewel vereisten gerelateerd aan de beheersing van
explosieveiligheid verspreid vastgelegd zijn, de AT grotendeels de noodzakelijke organisatorische
maatregelen heeft getroffen. In de uitvoering blijkt dat niet alle maatregelen duidelijk zijn, waardoor
de naleving niet op het gewenste niveau is. Medewerkers zijn zich beperkt bewust van het risico van
explosiegevaar en de daarbij behorende beheersmaatregelen. Dit wordt onder andere versterkt
doordat explosieveiligheid niet specifiek benoemd wordt in processen zoals het Control of Work
proces, het Management of Change proces, het onderhoud- en inspectieproces maar ook niet in de
werkinstructies. Hierdoor ontstaan situaties waarbij in de voorbereiding en uitvoering van projecten
en werkzaamheden onvoldoende rekening gehouden wordt met vereisten ten aanzien van de
beheersing van explosieveiligheid.
Dit betekent dat met de huidige getroffen maatregelen op de AT het risico op explosiegevaar niet
volledig beheerst wordt. De huidige mate van beheersing brengt op dit moment geen verhoogd
veiligheidsrisico met zich mee.
Op basis van de uitkomsten van het brancheonderzoek blijkt dat de beheersing van explosieveiligheid
op de AT niet veel verschilt van andere BRZO-bedrijven binnen en buiten de petrochemie.
Er wordt op hoofdlijnen voldaan aan de wettelijke eisen, echter een aantal zaken zouden nog
verbeterd kunnen worden om de beheersing van explosieveiligheid te verhogen:
 Leg de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en opleidingsvereisten ten aanzien van
explosieveiligheid vast.
 Stel vast welke norm binnen de AT gehanteerd dient te worden de NPR 7910-1 of de IP15 en
actualiseer de bijbehorende documentatie (zoneringstekening, Risico Inventarisatie &
Evaluatie explosieveiligheid en het explosieveiligheidsdocument).
 Borg dat dat onderhoud en inspecties uitgevoerd en gedocumenteerd worden conform
voorschriften de IEC 60079-17 en de IEC 60079-19.
 Neem explosieveiligheid als specifiek onderwerp op in de procedures van het Control of
Work proces en de werkvergunningen.
 Borg in de Management Of Change procedure dat de voorgestelde wijziging wordt
beoordeeld ten aanzien van de explosieveiligheidsrichtlijnen en dat voor ingebruikname van
installaties in gezoneerd gebied een ingebruikname inspectie zoals omschreven in de IEC
60079-17 moet worden uitgevoerd.
 Neem explosieveiligheid als specifiek onderwerp op in de het auditprogramma.
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1. Inleiding
Dit onderzoeks-, en adviesrapport is opgesteld voor de Amsterdam Terminal (AT) in het kader van de
opleiding Hogere Veiligheidskunde van Reed Business opleidingen. Het onderzoek is uitgevoerd naar
aanleiding van de vraag vanuit de afdeling HSSE & Compliance of de huidige op de AT genomen
maatregelen ten aanzien van het werken in gebieden met een verhoogd explosiegevaar voldoende
effectief zijn.
In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving van het onderzoek weergegeven, waaronder de
aanleiding, probleemstelling, de onderzoeksvragen en de afbakening van het onderzoek.

1.1

Aanleiding

01-06-1974
Flixborough, Engeland. 28 doden / 36 gewonden
02-12-1984
Bhopal, India. 2.259 doden
06-07-1988
Piper Alpha, Noordzee. 167 doden
23-03-2005
Texas City Refinery, Amerika. 15 doden / 170 gewonden
11-12-2005
Buncefield, Engeland. 48 gewonden
29-10-2009
Jaipur, India. 11 doden / meer dan 100 gewonden
20-04-2010
Deep Water Horizon, Golf van Mexico. 11 doden / 17 gewonden
(http://www.fabig.com/accidents, 2015)
Dit jaar herdenkt de opdrachtgever twee grote incidenten. In maart was het 10 jaar geleden dat het
Texas City incident plaatsvond en in april was het 5 jaar geleden dat het Deep Water Horizon incident
plaatsvond. Iedere veiligheidskundige kent ze, deze grote incidenten in de procesveiligheid. Maar
niet alleen ver van huis gebeuren dit soort incidenten, ook in ons eigen land komen ze voor.
Onderstaand een overzicht van explosies in Nederland sinds 1990:
14-05-1990
Explosie gastank Esso, Botlek. 1 dode
14-02-1991
Explosie bij MS Vuurwerk, Culemborg. 2 doden
13-12-1991
Explosie opslagtank DSM, Botlek. 7 doden, 3 gewonden
08-07-1992
Explosie Cindu, Uithoorn. 3 doden, 11 gewonden
08-04-1994
Explosie Eurofill Aerosols, Zaandam. 1 dode, 7 gewonden
28-01-1997
Explosie bij pigmentfabriek Kemira, Botlek. 1 dode, 3 gewonden
03-07-1998
Explosie Shell, Pernis. 1 dode, 14 gewonden
13-05-2000
Explosie vuurwerkopslagplaats, Enschede. 23 doden, 900 gewonden
12-12-2002
Explosie raffinaderij Kuwait Petroleum, Europoort. 1 dode, 1 gewonde
01-04-2003
Explosie zoutoven DSM, Geleen. 3 doden, 2 gewonden
05-08-2004
Explosie chemische fabriek Diffutherm, Bergeijk. 4 gewonden
31-05-2005
Explosie NAM, Warffum. 3 doden, 2 gewonden
13-02-2009
Explosie Kuwait raffinaderij, Europoort Rotterdam. Geen slachtoffers
21-10-2012
Explosie rioolwaterzuivering, Raalte. Geen slachtoffers
03-06-2014
Explosie bij Shell Chemie, Moerdijk. 2 gewonden
04-09-2014
Explosie flatgebouw, Diemen. 2 doden, 15 gewonden
10-09-2014
Explosie Amercentrale, Geertruidenberg. geen slachtoffers
(http://www.zero-meridean.nl/overzicht_inc_chemie.php, 2015)
Door de processen en de producten die op de AT worden opgeslagen, is sprake van gebieden met
een verhoogd risico op explosiegevaar. Dagelijks worden er in deze gebieden werkzaamheden
uitgevoerd, zowel de reguliere werkzaamheden behorende bij de bedrijfsprocessen, als de
onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd worden door aannemers.
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De beheersing van explosieveiligheid valt onder procesveiligheid en is binnen Europa geregeld door
middel van de ATEX richtlijn. (De letters ATEX Zijn afgeleid van de Franse naam van de 94/9/EC
directive: Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosives). In de Nederlandse
wetgeving geborgd in het Arbeidsomstandigheden besluit en het Warenwetbesluit. Omdat
procesveiligheid wordt beschouwd als technische veiligheid is de verantwoordelijkheid hiervoor
veelal geborgd binnen de technische afdelingen.
Beheersing van procesveiligheid bestaat uit 3 factoren:
 Technisch:
o ontwerp en integriteit van de installatie.
 Organisatorisch/ systemen:
o (veiligheids)managementsysteem;
o opleidingen / training en instructie.
 Cultuur:
o management commitment;
o gedrag en veiligheid (aanspreken en toezicht).
Doordat de verantwoordelijkheid voor procesveiligheid veelal bij de technische afdelingen geborgd
is, worden de organisatorische- en cultuuraspecten vaak onderbelicht.

1.2

Probleemstelling en doelstelling

Onduidelijk is of de huidige organisatorische maatregelen ten aanzien van het werken in gebieden
met een verhoogd explosiegevaar doeltreffend zijn.
De doelstelling van het onderzoek is tweeledig:
 het huidige beleid ten aanzien van het werken in gebieden met een verhoogd risico op
explosiegevaar in kaart brengen en beoordelen;
 inventariseren welke maatregelen genomen zijn en beoordelen of deze doeltreffend zijn.

1.3

Onderzoeksvragen

Hoofdvraag
Welke maatregelen heeft de AT getroffen ten aanzien van de beheersing van explosieveiligheid en zijn
de genomen maatregelen doeltreffend.
Deelvragen
In de voorbereidingsfase van dit onderzoek zijn de onderstaande deelvragen geformuleerd










Welke maatregelen heeft de AT ten aanzien van het werken in gebieden met een verhoogd
explosiegevaar genomen en hoe zijn deze in de organisatie geïmplementeerd?
Op welke wijze heeft de AT de ATEX richtlijn in haar organisatie geïmplementeerd?
Welke van de genomen maatregelen zijn van organisatorische aard?
Hoe zijn de genomen maatregelen geborgd binnen het managementsysteem van de AT?
Wordt er (voldoende) voorlichting en onderricht gegeven aan medewerkers van de AT die
betrokken zijn bij de inspectie en onderhoud van explosieveilige apparatuur?
Wordt er (voldoende) voorlichting gegeven aan derden die op de AT werkzaamheden
uitvoeren?
Is de huidige procedure ten aanzien van werken in explosieve atmosfeer voldoende
toereikend?
Op welke wijze is het toezicht op de naleving van de ATEX richtlijn geborgd?
Zijn er verbeterpunten?
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Gedurende het onderzoek is gebleken dat de vooraf geformuleerde onderzoeksvragen te smal waren
om een goed en compleet beeld te vormen van de wijze waarop de risico’s ten aanzien van het
werken in gebieden met een verhoogd explosie gevaar beheerst worden.
Daarom werd in het praktijkonderzoek gebruik gemaakt van de C15 aandachtspuntenlijst van de
inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), die onderstaande rubrieken bevat:
 Personeel en Organisatie.
 Identificatie van gevaren en beoordeling van de risico’s.
 Beheersing van de uitvoering.
 De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
 De voorbereiding op noodsituaties.
 Toezicht op de prestaties.
 Audits en beoordeling.
Per rubriek is er in de aandachtspuntenlijst aangegeven welke vragen beantwoord moeten worden
en welke punten geïnspecteerd moeten worden om aan de ATEX 137 te voldoen. De geformuleerde
vragen passen hierin. In het praktijkonderzoek zijn deze rubrieken met de vragen en inspectiepunten
als leidraad overgenomen om een volledig beeld te krijgen in hoeverre de AT aan de ATEX 137
voldoet. Bovendien sluit de indeling in deze rubrieken aan bij de structuur van het managementsysteem van de AT.

1.4

Afbakening van het onderzoek

Het toepassingsgebied van dit onderzoek naar de beheersing van de risico’s van het werken in
gebieden met een verhoogd explosiegevaar beperkt zich tot binnen het kader zoals beschreven in de
Europese ATEX 137 richtlijn. Deze richtlijn bevat de minimumvoorschriften voor de verbetering van
de gezondheidsbescherming en de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar
kunnen lopen.
Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de organisatorische maatregelen. Cultuur en de technische
aspecten worden alleen daar waar deze een overlap hebben met de organisatorische maatregelen in
de beschouwing meegenomen.
De technische specificaties van de installaties en de ATEX 95 richtlijn vallen buiten de scope van dit
onderzoek.

1.5

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 en 3 wordt het kader geschetst door achtereenvolgens de organisatie te beschrijven
en de onderzoeksmethode uit te werken. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 zijn de onderzoeksresultaten
van de verschillende onderzoeksfasen uitgewerkt.
In hoofdstuk 7 worden de conclusies beschreven, in hoofdstuk 8 worden de conclusies vertaald naar
aanbevelingen en in hoofdstuk 9 is een implementatieplan opgenomen. In het laatste hoofdstuk van
dit rapport is een opsomming te vinden van de bronnen die bij de totstandkoming van dit rapport
zijn geraadpleegd.
De bronnenlijst bestaat uit een literatuurlijst en geraadpleegde internetpagina’s.
Na het laatste hoofdstuk zijn de bijlagen toegevoegd. In de tekst wordt regelmatig verwezen naar
bijlagen, deze zijn toegevoegd op volgorde van verwijzingen. In principe is het rapport ook zonder
gebruikmaking van de bijlagen leesbaar.
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2. Amsterdam Terminal
2.1

Het bedrijf

De opdrachtgever heeft een toonaangevend internationaal olie- en gasbedrijf dat zich bezig houdt
met het vinden en de winning van olie en gas tot de productie van brandstoffen, smeermiddelen en
petrochemische producten voor het vervaardigen van dagelijkse gebruiksartikelen.
De opdrachtgever is gesplitst in een upstream en downstream organisatie. Het upstream segment is
verantwoordelijk voor het vinden en de exploratie van ruwe olie. Het downstream segment is
verantwoordelijk voor de olieraffinage, opslag, distributie en verkoop van brandstoffen en
smeermiddelen.

De downstream organisatie van de opdrachtgever is weer onderverdeeld in 3 bedrijfstakken, Fuels
Europe and Southern Africa (ESA), Fuels North America en Fuels Asia Pacific. Operationeel maakt
Amsterdam Terminal onderdeel uit van de Fuels ESA organisatie. (opdrachtgever, 2015)

2.2

Amsterdam Terminal.

De AT, gevestigd in het westelijk havengebied van Amsterdam is een op- en overslagterminal voor
brandstoffen zoals butaan, propaan, benzine en diesel. Met 69 opslagtanks en 5 gasbollen en een
doorzet van ca. 8,5 miljoen m³ per jaar is de AT een van de grotere brandstoffenterminals binnen
Europa. De terminal heeft een laadrek waar 10 tankwagens tegelijk kunnen worden beladen, 3
zeesteigers en 9 binnenvaartsteigers. Vanuit de AT worden de brandstoffen via zeeschepen,
binnenvaartschepen en trucks vervoerd. De terminal is eind jaren ‘60 opgericht als een raffinaderij
van Mobil. In 1982 is de raffinaderij gesloten en is het tankenpark van de raffinaderij in gebruik
genomen als op- en overslagterminal. In 1997 is de terminal overgegaan in een joint venture tussen
Mobil en de opdrachtgever om uiteindelijk in 2000 volledig overgenomen te worden door de
opdrachtgever. Door het raffinaderijverleden van de terminal is er een uitgebreid leidingnetwerk en
kunnen buiten de op- en overslagactiviteiten ook blending activiteiten (het volgens specificatie
mengen van halffabricaten) plaatsvinden. (Veiligheidsrapport AT, 2014) In tabel 1 is een overzicht
van feiten en cijfers opgenomen.
Aantal staf/ werknemers
Aantal contractors per dag
Opslagcapaciteit
Gemiddelde doorzet per jaar
Aantal schepen (in/uit) per jaar
Aantal tankwagens per jaar

ca. 50
ca. 100
ca. 1,0 miljoen m³
ca. 8,5 miljoen m³
ca. 2900
ca. 40.000

Tabel 1. Feiten en cijfers (Amsterdam Terminal, 2014)

Door de op- en overslagactiviteiten van brandstoffen is de AT aangewezen als BRZO (besluit risico’s
zware ongevallen) bedrijf. Vanuit dit oogpunt is de AT in het bezit van een uitgebreid
veiligheidsrapport en worden er met regelmaat veiligheidsstudies uitgevoerd.
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2.2.1 Organisatie structuur
Volgens Visser (2008) zijn er 7 organisatiestructuren. Bij de AT is sprake van een lijn-staforganisatie
ingedeeld in 4 teams met ieder een eigen teamleader/ manager. Elk team heeft zijn eigen expertise
gebied en bestaat in de meeste gevallen uit een aantal subteams. (zie figuur 1: Organisatiestructuur
AT). De teamleaders leggen verantwoording af aan de Director Amsterdam Terminal.
De terminal is een vol continu bedrijf. Het onderhoud van de terminal is uitbesteed aan contractors.
Er is een maintenance team van de vaste aannemer voor het dagelijkse onderhoud en een speciaal
team voor het groot onderhoud van de opslagtanks en gasbollen. Dagelijks zijn er ongeveer 200
personen werkzaam op de terminal. (Amsterdam Terminal, 2015)
Director Amsterdam
Terminal

Operations

Engineering &
Maintenance

HSSE

Production planning
& Commercial
management

5 shiften

Projecten

Production
Planning

PTW

Engineering

Marine
documentation

PCT

Maintenance

Finance

Utilitys

Performance
planning

Figuur 1: organisatiestructuur AT (Amsterdam terminal, 2015)

2.2.2 Veiligheidsbeleid
De zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu is binnen het bedrijf van de opdrachtgever erg
belangrijk. De doelstellingen op dit vlak worden eenvoudig verwoord in de beleidsverklaring:
Geen ongevallen, geen letsel aan mensen, geen schade aan het milieu en geen schade aan de
installaties.
Binnen het wereldwijde concern van de opdrachtgever wordt er op alle niveaus aan deze
doelstellingen gewerkt. Iedere vestiging van het bedrijf heeft een eigen HSSE & Compliance afdeling.
2.2.3 Bedrijfscultuur
Op de AT heerst nog de hands-on mentaliteit. Als er een probleem is zet iedereen zijn schouders er
onder en wordt het opgelost. Al het papierwerk rondom veiligheid wordt als lastig en soms zelfs als
tijdverspilling ervaren. In 2013 is een cultuurveranderingsprogramma voor de AT opgesteld en
uitgerold. De basis van dit programma wordt gedragen door het Safety Leadership Team, dat bestaat
uit de directies van de vaste aannemers werkzaam op de AT en het AT-management. Het programma
bestaat uit workshops voor iedereen die werkzaamheden uitvoert op de AT. Tijdens deze workshops
worden mensen bewust gemaakt van de verschillende veiligheidsaspecten, voornamelijk veilig
werken en gedrag.
Sinds de invoering van het programma is een duidelijke verbetering zichtbaar in onder andere het
aanspreken op veiligheidsgedrag en het melden van near misses en onveilige situaties.
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3. Onderzoeksmethodiek
Veiligheid en de beheersing daarvan is een proces van continu verbeteren. Een proces waarin
bewaakt wordt of het beoogde doel behaald wordt en of de daarvoor genomen maatregelen
effectief zijn. Een veel gebruikt model voor het bewaken van dit continue verbeterproces is de PlanDo-Check-Act (PDCA)- cirkel. Dit proces is vrijwel hetzelfde als de beheerscyclus zoals die ontwikkeld
is voor projectmatig werken. Voor de structuur in mijn onderzoek heb ik dan ook gebruik gemaakt
van de PDCA-cirkel.





Plan: Vaststellen van de kaders door middel van theoretisch onderzoek.
Do: Uitvoeren van het praktijkonderzoek.
Check: Analyseren van de onderzoeksresultaten en toetsen aan het kader.
Act: Formuleren van de conclusies en aanbevelingen.

3.1

Theoretisch onderzoek

Voor het vormen van de theoretische basis is een literatuurstudie uitgevoerd aangevuld met een
bronnenonderzoek waarbij een inventarisatie gemaakt is van de beschikbare en relevante
documenten ten aanzien van explosieveiligheid binnen de organisatie.
3.1.1 Literatuurstudie
In de eerste fase van het onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd door middel van het
bestuderen van wetgeving en relevante literatuur. Hierbij is gekeken naar zowel de nationale
wetgeving als de internationale wetgeving ten aanzien van explosieveiligheid. Daarnaast is gekeken
naar relevante literatuur zoals technische normen, onderzoeksrapporten en achtergrondinformatie
die handvaten geeft betreffende de beheersing van explosieveiligheid. De gebruikte documentatie is
opgenomen in de literatuurlijst.
3.1.2 Documentenonderzoek
In dit deel van het onderzoek zijn de beschikbare en relevante documenten ten aanzien van
explosieveiligheid binnen de organisatie bestudeerd. Hierbij is zowel gekeken naar documenten
vanuit de opdrachtgever die voor de AT van toepassing zijn, als naar de interne AT documenten. Het
gaat hierbij onder andere om de opdrachtgever (Defined) Practices (GDP’s en GP’s), het
veiligheidsrapport (VR), de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), het explosie veiligheidsdocument
(EVD), het management handboek, procedures en Standing Orders (SO’s), rapportages van
incidenten en near misses en rapportages van audits en inspecties.

3.2

Praktijkonderzoek

Na het theoretisch onderzoek, is praktijkonderzoek gedaan. Hierbij is intern een explorerend
onderzoek uitgevoerd en extern een brancheonderzoek om op basis van de onderzoeksresultaten
een vergelijking te kunnen maken waar de AT staat ten aanzien van andere bedrijven.
3.2.1 Explorerend onderzoek
Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie op de AT is een explorerend onderzoek
uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de C15 aandachtspuntenlijst ATEX opgesteld door de
Directie Major Hazard Control (MHC) van de inspectie SZW. Tijdens dit onderdeel van het onderzoek
zijn interviews gehouden, documenten getoetst en rondgangen over het terrein gemaakt ter
observatie. De resultaten van het explorerend onderzoek zijn getoetst aan het theoretisch kader.
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3.2.2 Brancheonderzoek
Om een goed beeld te krijgen hoe de beheersing van explosieveiligheid georganiseerd is bij andere
bedrijven is een kwalitatief brancheonderzoek uitgevoerd. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld en
verspreid onder ervaringsdeskundigen van verschillende bedrijven binnen en buiten de petrochemie.
Hierbij is onderscheid gemaakt in de volgende categorieën:
 andere vestigingen in binnen- en buitenland van het bedrijf van de opdrachtgever;
 petrochemische bedrijven (inclusief op- en overslagbedrijven van brandstoffen);
 andere BRZO-bedrijven;
 niet BRZO-bedrijven.

3.3

Schematische weergave onderzoeksmethodiek

In onderstaande figuur wordt schematisch de onderzoeksmethodiek weergegeven.

Wet- en regelgeving
Literatuurstudie

Normen
Rapporten

Theoretisch
onderzoek
Documenten
onderzoek

BP group procedures
Interne BAT documenten

Interviews

Intern

Huidige situatie in kaart
brengen dmv toetsen
aan de C-15
aandachtspuntenlijst
ATEX

Observaties

Onderzoeksresultaten
Praktijk
onderzoek

Andere BP sites in binnen
en buitenland

Extern

Brancheonderzoek dmv
vragenlijsten

Ervaringsdeskundigen
Petrochemische bedrijven

Ervaringsdeskundigen
Andere BRZO-bedrijven

Conclusies en aanbevelingen

Ervaringsdeskundigen
Niet BRZO-bedrijven

Figuur 2: schematische weergave onderzoeksmethodiek
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4. Theoretisch onderzoek
4.1

Literatuurstudie

Vanuit de arbeidsomstandighedenwetgeving is een werkgever verplicht om zorg te dragen voor een
(explosie)veilige werkplek. Hiervoor zijn Europese Richtlijnen, Normen en Praktijkrichtlijnen (ATEX137, ATEX-95, NEN-EN-60079, NPR-7910 en IP15) beschikbaar. Deze worden gebruikt als
toetsingskaders, waarin aangegeven wordt welke maatregelen genomen moeten worden om het
risico van een explosie te verlagen tot een acceptabel niveau.
In de uitgevoerde literatuurstudie is gekeken naar de samenhang tussen wet- en regelgeving rondom
explosieveiligheid, de relevante normen en richtlijnen en de beschikbare onderzoekrapportages.
4.1.1 Europese wetgeving
De Europese wetgeving bestaat uit verordeningen, richtlijnen en beschikkingen. Een verordening is
een bindend besluit dat in de hele EU van toepassing is. Dit wordt rechtstreekse werking genoemd.
In geval van strijdigheid gaat de verordening boven nationale wetgeving. Een richtlijn is een wettelijk
besluit dat een bepaald doel vastlegt dat alle EU-landen moeten bereiken. Maar zij mogen zelf
bepalen hoe zij dat doen. Richtlijnen van de Europese Unie hebben geen directe rechtskracht. De
overheden van de Europese lidstaten zijn verplicht om deze richtlijnen op te nemen in de nationale
wetgeving. Een beschikking is bindend voor degene tot wie zij gericht is (een EU-land, bedrijf of
individuele burgers) en is rechtstreeks van toepassing.
Sinds 1989 is de Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG van kracht die de veiligheid, gezondheid en
welzijn voor werknemers op het werk regelt. Er bestaan binnen deze richtlijn twee Europese
richtlijnen op het gebied van veiligheid in verband met gas- en stofexplosie gevaar:
 de Europese richtlijn 94/9/EG (ATEX 95), Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor
gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen, gepubliceerd op 23 maart 1994;
 de Europese richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137), Minimumvoorschriften voor de verbetering
van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve
atmosferen gevaar kunnen lopen, gepubliceerd op 16 december 1999.
De naamgeving van de twee ATEX-richtlijnen is afkomstig van het artikelnummer van het Verdrag van
de Europese Unie, waarop de richtlijnen zijn gebaseerd: de ATEX 95 op artikel 95, over vrij verkeer
van goederen (de economische paragraaf), en ATEX 137 op artikel 137, vrij verkeer van personen (de
sociale paragraaf).

ATEX 137

ATEX 137
 1999/92/EG






Arbeidsomstandighedenbesluit
Arbeidsplaatsen
Verplichtingen werkgever
Toezicht door I-SZW

ATEX 95

ATEX 95
 94/4/EG







Warenwetbesluit explosieveilig
materieel
Producten
Verplichtingen fabrikant
Toezicht door I-SZW

Figuur 3: schematische weergave samenhang ATEX wetgeving. (Broek, T. van den. Waar ATEX 137 en ATEX 95 elkaar
ontmoeten [PowerPoint slide presentatie ATEX congres 2014])
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4.1.2 Nationale wetgeving
In Nederland zijn de Europese richtlijnen ten aanzien van explosieveiligheid opgenomen in de
volgende wetgeving:
 met ingang van 1 augustus 1995 is de ATEX 95 richtlijn in Nederland geïmplementeerd in het
Warenwetbesluit explosieveilig materieel. (buiten de scope van dit onderzoek);
 met ingang van 1 juli 2003 is de ATEX 137 richtlijn in Nederland geïmplementeerd in het
Arbobesluit, artikel 3.5a tot en met 3.5f.
Arbeidsomstandighedenwet
De volgende artikelen binnen de Arbeidsomstandighedenwet zijn van toepassing ten aanzien van
explosieveiligheid:
 artikel 3, Arbobeleid;
 artikel 5, Inventarisatie en evaluatie van risico‘s;
 artikel 6, Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken;
 artikel 8, Voorlichting en onderricht;
 artikel 13, Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming;
 artikel 14, Deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming;
 artikel 19, Verschillende werkgevers.
(http://wetten.overheid.nl, 2015)
Arbeidsomstandighedenbesluit
De volgende artikelen binnen het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn van toepassing ten aanzien van
explosieveiligheid:
 hoofdstuk 3 (inrichting arbeidsplaatsen), afdeling 1 (algemene voorschriften), paragraaf 1
o artikel 3.1 Begrippen
 hoofdstuk 3 (inrichting arbeidsplaatsen), afdeling 1 (algemene voorschriften), paragraaf 2.a
o artikel 3.5a Toepasselijkheid;
o artikel 3.5b Samenwerking en coördinatie;
o artikel 3.5c Nadere voorschriften risico-inventarisatie en –evaluatie
explosieveiligheidsdocument;
o artikel 3.5d Algemene preventieve maatregelen;
o artikel 3.5e Maatregelen in gevarenzones;
o artikel 3.5f Bijzondere maatregelen.
 hoofdstuk 8 (persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering),
afdeling 2 (Veiligheids-en gezondheidssignalering)
o artikel 8.4 Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering.
 hoofdstuk 9 (Verplichtingen, strafbare feiten, overtredingen, bestuursrechtelijke bepalingen
en overgangs- en slotbepalingen), afdeling 4 (Overgangs- en slotbepalingen), paragraaf 3
o artikel 9.37 Explosieve atmosferen.
(http://wetten.overheid.nl, 2015)
Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (BRZO 1999)
Dit is de Nederlandse implementatie van de Europese SevesoII-richtlijn. Het BRZO 1999 integreert
wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding in
één juridisch kader. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij
gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het BRZO 1999 stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle
bedrijven in Nederland. Daarnaast wordt in het besluit de wijze geregeld waarop de overheid daarop
moet toezien. (http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/brzo, 2015)
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4.1.3 Normen en richtlijnen
Om op een juiste wijze invulling te geven aan de vereisten vanuit de wetgeving zijn in Nederland,
Arbo-Informatiebladen, Arbocatalogi (niet beschikbaar voor de petrochemische industrie), NEN
normen en richtlijnen beschikbaar. Deze documenten bieden een handreiking voor bedrijven om aan
de wetgeving te kunnen voldoen. De normen en richtlijnen met betrekking tot explosieveiligheid
hebben geen wettelijke status. Binnen de petrochemie zijn er ook industrie practices beschikbaar die
specifiek toegespitst zijn op de petrochemische industrie. Deze worden als minimum standaard
gezien. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de van toepassing zijnde normen, richtlijnen en
industrie practices ten aanzien van de beheersing van explosieveiligheid.
4.1.4 Rapporten en publicaties
Voor dit deel van het onderzoek is gekeken naar de uitkomsten van een aantal relevante
(onderzoek)rapporten en publicaties zoals:
 The report of the U.S. refineries independent safety review panel (Baker panel, Januari
2007);
 Failure to Learn, The Texas City Refinery Disaster (Andrew Hopkins, 2009);
 Dossier Explosieveiligheid (A. Groot, P. Coffeng, C. Bulkmans, en H. Siegert, April 2009);
 Niet bindende gids EU_ praktijkgids ATEX richtlijn 1999_92_EG (Europese Gemeenschappen,
2005);
 Risico’s van mechanische ontstekingsbronnen (Arbeidsinspectie, 18-03-2010);
 Veilig werken in explosieve atmosfeer (Arbeidsinspectie, juni 2004);
 Resultaat ATEX 137 toezicht in 2007 (Arbeidsinspectie, 2007);
 Generation of flammable mists from high flashpoint fluids: Literature review (Health and
Safety Laboratory UK, 2013).
De informatie uit deze rapporten en publicaties is gebruikt bij het beoordelen van de resultaten van
het explorerend onderzoek.

4.2

Documentenonderzoek

Voor het vaststellen van het theoretisch kader is ook gekeken naar interne bedrijfsprocedures die
van toepassing zijn op explosieveiligheid. Binnen de AT wordt gewerkt met het AT Operating
Management System (OMS). Dit is het managementsysteem van de opdrachtgever dat bestaat uit 8
verschillende elementen, 48 sub-elementen en 201 essentials. Elke vestiging van het bedrijf dient te
voldoen aan deze (sub)elementen en essentials. In het OMS zijn naast de eisen vanuit de wet- en
regelgeving tevens de eisen en verplichtingen opgenomen. Sommige eisen van de opdrachtgever zijn
zelfs strenger dan nationale wet- en regelgeving. Dit gehele pakket van wet- en regelgeving alsook de
“wetgeving” van het bedrijf is vertaald naar het AT OMS. Figuur 4 geeft dit proces schematisch weer.

Figuur 4: schematische weergave input AT OMS.
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4.2.1 Procedures / documenten van het bedrijf
Naast het OMS moet de AT ook voldoen aan de regelgeving van het bedrijf van d eopdrachtgever,
vastgelegd in Group Defined Practices (GDP’s) en in de Group Practices (GP’s). op het gebied van
explosieveiligheid gelden de volgende GDP’s en GP’s:
 GP 12-60 Hazardous Area Electrical Installations (X International, 27-01-2015);
 GP 24-22 Vapour Cloud Explosion Hazard Analysis (X International, 26-03-2009);
 GP 32-30 Inspection and Testing of Equipment in Service - Management Principles (X
International, 05-06-2008);
 GP 44-65 Area Classification-IP15 (X International, 12-03-2009);
 GP 44-69 Application of Area Classification (X International, 04-06-2014);
 GDP 3.1-0001 Assessment, Prioritisation and Management of Risk (X International, 14-102009);
 GDP 4.5-0001 Control of Work (X International, 01-01-2012);
 GDP 5.0-0001 Integrity Management (X International, 23-10-2008).
Vanuit de opdrachtgever worden regelmatig audits gehouden om de naleving te toetsen.
De vereisten vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.5 zijn geborgd in de GP 44-65 Area
Classification-IP15 en de GDP 4.5-0001 Control of Work.
4.2.2 AT procedures / documenten
Hier is geïnventariseerd welke documenten binnen de AT op het gebied van explosieveiligheid
relevant zijn.
 Explosie veiligheidsdocument;
 Veiligheidsrapport AT;
 PBZO document AT;
 RI&E AT;
 Procedure 19 CoW AT.
Relevante Standing Orders:
 SO 0001 Management Of Change (MOC) proces;
 SO 0002 Beleid ten aanzien van potentiële ontstekingsbronnen;
 SO 0005 Vereisten kennisniveau veiligheid en gezondheid personeel en (onder)aannemers;
 SO 0007 Werkvergunningen;
 SO 0008 Energy isolation;
 SO 0010 Isoleren van installaties;
 SO 0013 Persoonlijke Beschermingsmiddelen;
 SO 0023 Taak Risico Analyse.
De beoordeling van de inhoud van deze documenten is meegenomen in het explorerend onderzoek.
Incidenten en near misses
Uit het overzicht, opgemaakt van alle incidenten en near misses van de afgelopen 5 jaar, blijkt dat er
in de afgelopen 5 jaar geen explosie incident heeft plaats gevonden. Wel zijn er 5 near miss
meldingen met betrekking tot het gebruik van apparatuur/ materiaal niet geschikt voor de zonering.
Uit de resultaten van de inspecties die uitgevoerd worden door het Permit to Work team blijkt dat er
voornamelijk in de toepassing van de beheersmaatregelen (gebruik gasmeters, blusmateriaal
standby, gebruik gereedschap dat niet op de vergunning is vermeld) afwijkingen geconstateerd
worden. De trends uit deze rapportages worden in de HSSE contractorlunches met de aannemers
gedeeld.
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5. Explorend onderzoek: Explosieveiligheid op de AT
Om de risico’s in een omgeving met explosiegevaar te beheersen en daarmee te voldoen aan de
vereisten uit de ATEX 137 richtlijn en de Arbowetgeving, heeft de AT diverse maatregelen genomen.
De genomen maatregelen zijn in het management systeem van de AT geborgd. Om een goed beeld
te krijgen van de huidige situatie en de wijze waarop de AT de ATEX-137 richtlijn geïmplementeerd
heeft, is een deelonderzoek uitgevoerd aan de hand van de C15 aandachtspuntenlijst ATEX opgesteld
door de Directie MHC van de inspectie SZW. Deze inspectielijst wordt gehanteerd bij het
toezichtbeleid op naleving van artikel 5 van het BRZO 1999 en artikel 2.5b lid 2 van het Arbobesluit.
(Wientjes, O.P., Werklijst voor het toezicht beleid MHC ATEX 137, revisie 13, 2011)
Dit deelonderzoek bestond uit:
 het bestuderen van het Explosie Veiligheidsdocument (EVD);
 het bestuderen van relevante documenten en procedures die AT hanteert voor het werken
in explosiegevaarlijk gebied;
 interviews met medewerkers.
De C15 aandachtpuntenlijst ATEX Is onderverdeeld in zeven specifieke aandachtspunten die overeen
komen met de elementen van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS). In onderstaande tabel worden
deze aandachtspunten en hun koppeling met de VBS-elementen weergegeven:
Aandachtpunt (C15-lijst)
Personeel en Organisatie
Identificatie van gevaren en beoordeling van de risico’s
Beheersing van de uitvoering
De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
De voorbereiding op noodsituaties
Toezicht op de prestaties
Audits en beoordeling

VBS element
VBS a
VBS b
VBS c
VBS d
VBS e
VBS f
VBS h

Tabel 2: Verband C15 aandachtspuntenlijst en VBS

In de volgende paragraven zijn de resultaten van het onderzoek per aandachtspunt uitgewerkt.
De volledig uitgewerkte vragenlijst is opgenomen in bijlage 3.

5.1

Personeel en organisatie

5.1.1 Aanwijzing deskundig persoon
Heeft de AT een deskundig persoon ten aanzien van explosieveiligheid aangewezen?
Op de AT is een deskundig persoon aangewezen ten aanzien van ATEX. Deze persoon is tevens de
installatieverantwoordelijke Elektrotechnisch & Instrumentatie technisch (E&I). De criteria waaraan
een deskundig persoon moet voldoen zijn niet opgenomen in het EVD en zijn niet vastgelegd in de
functieomschrijving.
5.1.2 Vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Op welke wijze heeft de AT taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van
explosieveiligheid vastgelegd?
Het EVD verwijst voor de vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten
aanzien van de preventie van zware ongevallen en explosieveiligheid naar het veiligheidsrapport (VR)
van de AT.
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In het VR zijn de taken en verantwoordelijkheden opgenomen van de volgende functies:
 Director Amsterdam Terminal;
 teamleaders;
 wachtchef;
 masteroperator;
 HSSE advisor..
Deze functies kenmerken zich volgens het VR als de meest kritische functies ten aanzien van
veiligheid die door vaste medewerkers van het bedrijf worden ingevuld. De overige functies zijn niet
opgenomen in de tabel in het VR. In de omschrijvingen van de functies die wel opgenomen zijn, is
ATEX of het voorkomen of beperken van de risico’s van explosies niet opgenomen. De functies van
de ATEX-deskundige en installatiedeskundige E&I zijn niet opgenomen in deze tabel.
Standing Order 0002:”Beleid ten aanzien van potentiële ontstekingsbronnen” bevat een aantal
verantwoordelijkheden, zoals het uitdragen van het beleid, het instrueren van medewerkers en
controle op de naleving van het document. In deze Standing Order zijn de verantwoordelijkheden
van de ATEX deskundige en de installatie deskundige niet beschreven.
In diverse functieomschrijvingen is weliswaar kennis van ATEX opgenomen, de specifiek op ATEX
gerichte taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet vastgelegd.
De vastlegging van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van ATEX is niet
consequent en onvolledig.
5.1.3 Opleidingsvereisten ten aanzien van ATEX
Op welke wijze worden werknemers die werken in gebieden met een verhoogd risico op
explosiegevaar en / of betrokken zijn bij de inspectie en onderhoud van explosieveilige apparatuur
opgeleid?
Het EVD verwijst voor een overzicht van de minimumeisen voor scholing naar het VR. In het VR zijn
alleen de taakomschrijvingen en de opleidingsvereisten van de meest kritische functies ten aanzien
van veiligheid opgenomen. In het VR zijn geen opleidingsvereisten ten aanzien van ATEX opgenomen.
In diverse functie beschrijvingen van AT medewerkers wordt kennis van ATEX vereist, het vereiste
kennisniveau is niet vastgelegd.
Alle medewerkers, ook die van aannemers, die op de AT werkzaamheden uitvoeren zijn in het bezit
van een VCA / VCA Vol diploma en moeten voor zij zelfstandig werkzaamheden uit mogen voeren de
HSSE introductie gevolgd hebben. In de HSSE introductie training is ATEX en de op de AT geldende
zonering opgenomen.
De AT werkt met een werkbeheersingsproces, het zogenaamde Control of Work (CoW) proces. Het
CoW proces is wereldwijd binnen het bedrijf van de opdrachtgever geïmplementeerd met als doel de
risico’s tijdens de uitvoering van werkzaamheden te beperken en te beheersen. De AT heeft de eisen
voor het CoW proces van het bedrijf opgenomen in procedures en Standing Orders. Een nadere
toelichting op dit proces is opgenomen in paragraaf 5.3 “Beheersing van de uitvoering”.
In procedure 19:”Control of Work (CoW) AT” zijn de opleidingsvereisten opgenomen van
medewerkers met een rol in het CoW proces. Hierin is de ATEX training opgenomen en wordt
onderscheid gemaakt in twee niveaus: ATEX basis en ATEX advanced. (zie bijlage 4: Overzicht ATEX
trainingen AT)
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De Arbowet verplicht niet tot het certificeren van het personeel, maar geeft wel aan dat aantoonbaar
moet zijn dat het personeel ter zake kundig is. Dit kan enerzijds door doeltreffende voorlichting en
anderzijds door onderricht. De IEC 60079-17: “Elektrische installaties inspectie en onderhoud” schrijft
voor dat inspectie en onderhoud van installaties binnen gezoneerd gebied uitgevoerd moeten
worden door ervaren medewerkers die training hebben gehad in de verschillende
beschermingsniveaus, de installatie normen, de vereisten van de IEC 60079-17 en de relevante
nationale wetgeving, de geldende bedrijfsrichtlijnen en de basis principes van de zone classificering.
Daarnaast wordt voorgeschreven dat geschikte training op regelmatige basis gevolgd moet worden
en dat bewijs van ervaring en gevolgde training gedocumenteerd beschikbaar dient te zijn.
AT heeft het reguliere onderhoud en de inspecties van de installatie uitbesteed aan een vaste
aannemer. De opleidingsvereisten van de medewerkers die betrokken zijn bij inspectie en onderhoud
van explosieveilige apparatuur en installatie onderdelen zijn niet vastgelegd.
In het maintenance contract staat een overzicht van de opleidingseisen van het maintenance
personeel. Hierin is voor de site coördinator en de voorman werktuig bouwkunde (WTB) opgenomen
dat deze kennis betreffende ATEX dienen te hebben. Voor het uitvoerende WTB personeel en
Elektrotechnische & Instrumentatie technische (E&I) medewerkers zijn geen opleidingseisen ten
aanzien van ATEX opgenomen. Wel is opgenomen dat op de AT werkzaam personeel aan de
minimale opleidingseisen vanuit het bedrijf dient te voldoen. Dit betekent dat alle maintenance
werknemers met een opdrachtgevers rol en de medewerkers bevoegd tot het aanbrengen van
elektrische veiligstellingen, de zogenaamde Isolating Authority E&I een ATEX advanced training
gevolgd moeten hebben. Dit zijn de site coördinator, de teamleaders E&I en WTB , de
werkvoorbereiders en de E&I monteurs.
De registratie van gevolgde trainingen is opgenomen in de trainingsdatabase van de AT. Hierin is
vastgelegd welke trainingen de vaste medewerkers van de AT en de maintenance medewerkers
gevolgd hebben, met indien van toepassing de geldigheidsduur van de trainingen. Voor de ATEX
trainingen is nog geen herhalingsfrequentie vast gesteld. Hieruit blijkt dat niet iedereen met de rol
van opdrachtgever of de rol van Isolating Authority E&I de ATEX advanced training hebben gevolgd.
Uit interviews met de senior technicus E&I, de ATEX deskundige en de senior project engineer E&I
blijkt dat niet alle E&I monteurs die werkzaamheden aan en inspecties van EX installaties uitvoeren
een ATEX training gevolgd hebben.
Naast het reguliere onderhoud, worden er ook werkzaamheden aan installatieonderdelen uitgevoerd
door andere aannemers. In de contracten en de inkooporders is opgenomen dat aannemers moeten
voldoen aan de geldende wet en regelgeving en aantoonbaar voldoende competent dienen te zijn
voor de werkzaamheden die zij uitvoeren.
De opdrachtgever hanteert strenge eisen voor aannemers die in dit kader zijn vastgelegd in
procedure 20 “Contractor oversight”. In deze procedure is onder andere beschreven hoe geborgd
wordt dat aannemers het juiste kennisniveau hebben, dat het materieel voldoet en op welke wijze
(inhoud, frequentie) deze bedrijven geaudit worden. Ten aanzien van de kenniseisen heeft de AT een
standing order vastgesteld, SO 0005 “Vereisten kennisniveau veiligheid en gezondheid personeel en
(onder)aannemers”.
Hiermee wordt weliswaar voldaan aan de vereisten vanuit artikel 8 van de Arbeidsomstandighedenwet, maar niet volledig aan de eisen vanuit artikel 3.5 1e lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit
waarin gesteld wordt dat elektrotechnische werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden die
gevaren kunnen opleveren, door deskundige, voldoend onderrichte en daartoe bevoegde
werknemers uitgevoerd worden.
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5.2

Identificatie van gevaren en de beoordeling van de risico’s

5.2.1 Inventarisatie mogelijke risicovolle situaties
Op welke wijze heeft de AT geïnventariseerd waar zich explosieve atmosferen kunnen voordoen en
waar de ATEX 137 richtlijn van toepassing is?
Identificatie van gevaren
Binnen het bedrijf zijn de richtlijnen ten aanzien van het identificeren van de gevaren vast gelegd in
de Group Practice 24-22: Vapour Cloud Explosion Hazard Analysis.
Vanuit deze GP is de risico-inventarisatie is opgedeeld in een vijftal fasen:
 situaties waardoor een explosieve atmosfeer kan ontstaan;
 oorzaken en gevolgen van het vrijkomen van brandbare stoffen;
 wijze waarop explosieve atmosferen zich kunnen verspreiden naar andere ruimten;
 wijze waarop een explosieve wolk tot ontsteking kunnen worden gebracht;
 effecten van explosies.
Voor het opstellen van het EVD is in 2006 door een onafhankelijk adviesbureau een totale
inventarisatie van de risico’s op gasexplosies op de AT uitgevoerd. Daarbij zijn alle op het terrein
aanwezige installaties en gebouwen beschouwd. Er is een inventarisatie gemaakt van alle aanwezige
brandbare stoffen met de bijbehorende vlampunten en de maximale procestemperatuur, nl de
omgevingstemperatuur. Gezien de aard van de bedrijfsvoering is het risico op stofexplosies niet
aanwezig en daarom ook niet meegenomen in de inventarisatie.
De resultaten van de inventarisatie zijn verwerkt in het memorandum: ”Amsterdam Terminal
Gevaren Zone Classificatie”. In dit document zijn de uitgangspunten beschreven voor het opstellen
van het EVD. Het memorandum maakt onderdeel uit van het EVD van de AT.
Gevarenzone
Tijdens de bouw van de raffinaderij is de zone indeling volgens de toen geldende standaard, de API
RP 500 (American Petroleum Institute Recommended Practice 500), geclassificeerd. Na de uitgave
van het publicatieblad P 182 “Gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar” is in
1993 door Mobil Oil B.V. het gehele terrein daaraan getoetst en een nieuwe zoneringstekening
opgesteld. Met de invoering van de Europese richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137) in de Arbowetgeving in
juli 2003 werd het voor werkgevers verplicht om een EVD op te stellen. Voor het opstellen van dit
document is de gevarenzone indeling voor de AT opnieuw beoordeeld. Hierbij is gebruik gemaakt van
de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 7910-1.
In 2009 is de Practice (GP) 44-65, “Area Classification IP15” geïmplementeerd als standaard norm op
de AT. Deze GP is gebaseerd op de Britse industrie standaard “Institute of Petroleum Model Code of
Safe Practice, Part 15” (EI, 2005).
De IP15 hanteert drie gelijkwaardige methoden voor gevaren zone-indeling:
 de directe voorbeeld benadering, die gelimiteerd is tot gemeenschappelijke voorzieningen;
 de puntbron benadering, waar lekdebiet afhankelijk is van procescondities;
 de risico gebaseerde benadering.
De zonering voor de AT is met behulp van bovenstaande benaderingsmethodieken door een
onafhankelijk adviesbureau uitgewerkt en weergegeven in een zoneringstekening (opgenomen in
bijlage 5). De gebruikte methodiek is per installatie onderdeel gedetailleerd uitgewerkt in het
memorandum.
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Hoewel de NPR 7910-1 en de IP15 beide gebaseerd zijn op de IEC 60079-10-1, zijn er een aantal
verschillen in de methodiek en de uiteindelijke uitkomsten van de classificatie. Om deze verschillen
inzichtelijk te maken, zijn beide normen vergeleken met elkaar. Waarbij de conclusie is dat de
methodiek van de IP15 iets strenger is. De NPR 7910-1 gaat uit van normaal bedrijf, terwijl in de IP15
rekening gehouden wordt met het ontstaan van spray en mist als gevolg van lekkage, waardoor
voornamelijk de zonering voor producten met een vlampunt >55°C (de zogenaamde K3 en K4
producten) strenger is. De uitwerking van de vergelijking is opgenomen in bijlage 6.
Doordat in het verleden verschillende normen gebruikt zijn voor de zonering, zijn een aantal
installatie onderdelen wel geschikt voor de zonering volgens de NPR 7910-1, maar niet volgens de
IP15. Voor deze installatie onderdelen is een risicoanalyse uitgevoerd en zijn daar waar noodzakelijk
extra maatregelen genomen. Voor een aantal installatie onderdelen is een uitzondering gemaakt.
Zo is voor de verlichtingsmasten op de aanlegsteigers een aparte risicoanalyse uitgevoerd waaruit
blijkt dat deze niet aangepast hoeft te worden. Deze afwijking van de norm is nog niet
gedocumenteerd. Hiermee wordt niet volledig voldaan aan de vereisten vanuit het
arbeidsomstandigheden besluit artikel 3.5c.
Temperatuurklasse en gasgroep
Een totaal overzicht van de op de AT gebruikte stoffen en de bijbehorende temperatuurklasse en
gasgroep is opgenomen in paragraaf 6.1 van het memorandum. De gebruikte data voor het
vaststellen van de temperatuurklasse en gasgroep is afkomstig uit de AT stoffenlijst en “Material
Safety Data Sheets” (MSDS). De meeste stoffen die de AT opslaat, zijn in temperatuurklasse 3 en
gasgroep IIA ingedeeld.
Ontstekingsbronnen
Er is door een extern bedrijf een inventarisatie uitgevoerd van de potentiële ontstekingsbronnen.
Mobiele ontstekingsbronnen zoals elektronische apparatuur en gereedschap zijn niet als potentiële
ontstekingsbron geïdentificeerd. Wel bevat het EVD een paragraaf over arbeidsmiddelen, waarin
verwezen wordt naar het werkvergunningensysteem en de geldende Standing Orders (SO's). De
eisen waaraan de apparatuur dient te voldoen zijn opgenomen in SO 0002. Het gebruik van mobiele
elektronische apparatuur is alleen toegestaan als een werkvergunning is uitgegeven. Hierbij wordt
met een risicoanalyse gekeken of het risico van meebrengen van dergelijke apparatuur beheersbaar
is en of er aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden.
5.2.2 Beoordeling van de risico’s
Op welke wijze heeft de AT de risico’s ten aanzien van explosieveiligheid beoordeeld?
Binnen de AT worden voor de beoordeling van de algemene procesrisico’s (waaronder ook
explosiegevaar) verschillende veiligheidsstudies uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de HAZard and
OPerability study (HAZOP), de Layer of Protection Analysis (LOPA), de Major Accident Risk studie
(MAR) en een kwantitatieve risicoanalyse (QRA).

Figuur 5: Risk management (2014)
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De geïnventariseerde risico’s worden gewogen aan de hand van de 8x8-matrix uit de GDP 3.1-0001
Assessment, Prioritzation and Management of Risk. De risicomatrix wordt door de opdrachtgever
gebruikt om acties te prioriteren en om risico’s te verlagen (als onderdeel van continue verbetering).
Het risiconiveau bepaalt wie binnen de organisatie een restrisico mag accepteren.
Het mogelijk effect van zware ongevallen wordt bepaald door vastgestelde berekeningsmethodieken
en overzichten waar zich personen bevinden (intern en extern). De kans wordt ingeschat (over het
algemeen in een multidisciplinair team) op basis van informatie verkregen vanuit incidenten (intern
en extern), engineeringonderzoeken en technische audits.
De installatie en locaties die geen deel uit maken van de reguliere bedrijfsprocessen, zoals gasflessen
opslag, de opslag in het magazijn en de aardgasleiding, zijn in 2006 apart op explosierisico’s
beoordeeld. In tegenstelling tot de resultaten van de veiligheidsstudies, zijn de resultaten van deze
risicoanalyse niet gedocumenteerd.
In 2012 is door Imtech een totale inventarisatie van alle equipment binnen ATEX gezoneerd gebied
uitgevoerd. De bevindingen van deze inspectie zijn omgezet in een register. Het register bevat
ongeveer 8.500 Items. Veel onderdelen zijn uitgesplitst in meerdere items, als voorbeeld, een motor
is uitgesplitst in drie items: de motor, de koppeling en de pomp. Bij andere sites zou dit worden
beschouwd als een enkel item. Hierdoor zijn op de AT de installatie onderdelen niet als geheel
beoordeeld of ze geschikt zijn voor de zonering waarbinnen de installatie draait.
Het register bevat een beoordeling of de apparatuur compliant (voldoet aan de ATEX richtlijn) is.
Deze beoordeling is gebaseerd op drie gegevenspunten:
 heeft de apparatuur het juiste type plaatje met daarop vermeld het Ex-merkteken,
apparatengroep en categorie explosiegevaarlijke zone label;
 is het certificaat beschikbaar op de AT, en;
 is de apparatuur geschikt voor de zone.
Als de equipment aan deze criteria voldoet, wordt de equipment als compliant geacht.
Uit deze inventarisatie bleek dat ongeveer 1.000 van de in totaal 8.500 items die geïnventariseerd
waren niet compliant waren. Voor deze items is op basis van een risicobeoordeling (gebaseerd op de
zonering) een plan van aanpak opgesteld en ten uitvoer gebracht. Inmiddels is 98% van de items
compliant. Voor de resterende 2%, geclassificeerd als low risk in zone 2, is een plan van aanpak
opgesteld om deze compliant te maken.
De gebruikte risico beoordeling om prioriteit te geven aan de niet compliant zijnde items is niet
gedocumenteerd. En er is bij de beoordeling niet gekeken naar de aanwezigheid van onderhouds- en
inspectie dossiers. Hiermee wordt niet voldaan aan de vereisten vanuit artikel 3.5c van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.
Bijzondere situaties
In de veiligheidsstudies is ook gekeken naar bijzondere situaties, zoals bv besloten ruimte,
rioleringen, olie / water seperators en noodsituaties. Tijdens de reguliere bedrijfsvoering zijn er geen
besloten ruimtes waar mogelijk explosiegevaar aanwezig is. Bij onderhoud van opslagtanks kan dit
wel voorkomen. De risico’s worden dan geïdentificeerd en beheerst met behulp van
werkvergunningen.
Tijdens calamiteiten, kan de zonering van een bepaalde locatie wijzigen, bv door het vrijkomen van
product. Bij het opruimen van een lekkage wordt veelal gebruik gemaakt van vacuümtrucks die
buiten het gezoneerde gebied opgesteld worden en met geaarde slangen het vrijgekomen product
opzuigen.
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5.2.3 Beperking van de effecten
Zijn daar waar de combinatie van explosieve atmosferen en actieve ontstekingsbronnen niet altijd
kan worden voorkomen maatregelen getroffen?
Om bij explosieve atmosferen het doorslaan van vlammen, bijvoorbeeld via dampretourleidingen te
voorkomen, zijn bij de AT op aangewezen plaatsen (zoals op de steigers, het laadrek en de
additievenskid) flame arrestors (vlamdovers), detonatie filters en vlamkerende en/of vlamwerende
voorzieningen toegepast. Om te voorkomen dat in de additieventanks een exotherme ontledingsreactie optreedt door temperatuursverhoging, zijn temperatuurbeveiligingen aangebracht die de
sprinklerinstallatie activeert. Productpompen zijn voorzien van thermische beveiligingen op de
elektromotor, als de pompen te veel stroom trekt wordt deze automatisch gestopt. Sommige pompen
zijn voorzien van een no flow beveiliging in de zuig- en in de persleiding om drooglopen te voorkomen.
Op de AT zijn twee dampverwerkingsinstallaties (DVI’s) in gebruik, die bij scheepsverladingen en
tankwagenverlading zijn aangesloten. Zogenaamde “hotspots” kunnen in de actieve koolbedden in
de adsorptievaten van de DVI’s voorkomen. Om dit te voorkomen/bewaken zijn er in elk vat vier
temperatuurelementen geplaatst die de temperatuur van het bed meten en de installatie stilleggen
op het moment dat de temperatuur te hoog wordt.

5.3

Beheersing van de uitvoering

5.3.1 Procedurele maatregelen
Heeft de AT procedurele maatregelen getroffen die voortgekomen zijn uit de risicobeoordelingen van
explosieveiligheid?
Op grond van artikel 3.5b van het Arbobesluit, tweede lid, coördineert de werkgever die
verantwoordelijk is voor de arbeidsplaats de uitvoering van alle maatregelen ten aanzien van
veiligheid en gezondheid van de samenwerkende werkgevers. Binnen de AT is dit geborgd binnen het
Control of Work proces.
Control of Work
De opdrachtgever heeft een Control of Work (CoW) standaard vastgesteld die borgt dat
werkzaamheden op een site veilig worden uitgevoerd. Het CoW proces is een op risico’s gebaseerd
proces. Dit houdt in dat in elke processtap wordt gekeken naar de beheersing van de risico’s die
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen voorkomen. Het CoW proces begint op het
moment dat een opdrachtgever besluit bepaalde werkzaamheden uit te zetten en eindigt pas na het
afnemen van de werkzaam-heden, de bijbehorende documentatie, de as-built tekeningen en het
documenteren van alle lessons learned.
Het CoW proces bestaat uit 5 processtappen:
 planning & werkvoorbereiding;
 uitgeven werkvergunningen;
 uitvoeren werkzaamheden;
 afronden van de werkzaamheden;
 auditing & lessons learned.

Uitgeven
vergunning

Planning & w erkvoorbereiding

> -1 maand

>- 1 w eek

- 48
-4 tot
-8 u
u
-2 u

-1 tot 0 u

Uitvoeren w erkzaamheden

0-8u

Afronden

Auditing &
Less.
Learned

+8u

Figuur 6: Schematische weergave CoW proces. (AT CoW training, 2015)
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Binnen dit hele traject neemt de planning en werkvoorbereiding het leeuwendeel van de tijd in
beslag. De eisen voor het Control of Work proces zijn beschreven in procedure 19 Control of Work.
Alle medewerkers met een rol in het CoW proces krijgen een eendaagse training over het proces,
afgesloten met een examen.
Werkvergunningenproces
Het doel van het werkvergunningproces van de AT, onderdeel van het CoW proces, is het vast-leggen
van afspraken voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden. Met uitzondering van de dagelijkse
standaardoperaties mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden zonder werkvergunning. De AT
hanteert een digitaal werkvergunningsysteem; het RAP systeem (Risk Assessed Permits). Waarin de
risico’s van de werkzaamheden en de risico’s van de werkomgeving centraal staan. In het RAP
systeem wordt gewerkt met iconen. Zie hieronder in figuur 7.

Figuur 7: Te selecteren iconen werkvergunning AT. (RAP, 2015)

Per geselecteerd icoon worden de risico’s weergegeven en kunnen de benodigde
beheersmaatregelen worden geselecteerd. Dit is te beschouwen als een taak risico analyse (TRA).
Brand en explosiegevaar is wel opgenomen als risico in het systeem, maar er is geen apart icoon om
aan te geven of werkzaamheden binnen gezoneerd gebied worden uitgevoerd. Bij hoog risico
werkzaamheden wordt een aanvullende TRA opgesteld. Deze TRA wordt opgesteld in een team zodat
zowel de taak gerelateerde risico’s als de omgevingsrisico’s voldoende belicht worden.
Onderdeel van het werkvergunningenproces is ook het inzichtelijk maken van benodigde
veiligstellingen (mechanisch en elektrisch) en de plaatsing daarvan. Pas als de verantwoordelijke
persoon voor de veiligstelling de werkvergunning in het systeem aftekent, kan de werkvergunning
vrijgegeven worden voor uitgifte.
Het werkvergunningenproces is uitgebreid beschreven in standing order 0007 en in de handleiding
van RAP. Personen die met dit werkvergunningsysteem werken, krijgen hiervoor een aparte RAP user
training.
Toezicht op de werkzaamheden
Het CoW proces vereist dat tijdens de uitvoering van werkzaamheden toezicht wordt gehouden. De
aannemer is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het hiërarchisch toezicht op zijn medewerkers.
Het Permit to Work (PtW) team houdt daarnaast coordinerend toezicht en controleert met vooraf
gedefinieerde intervallen:
 of alleen werkzaamheden worden uitgevoerd die zijn vermeld op de vergunning;
 of de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de werkvergunning. Hierbij wordt ook
gekeken naar de veiligstellingen;
 dat in de nabijheid uitgevoerde werkzaamheden geen nieuwe risico’s geven voor de uit te
voeren werkzaamheden en vice versa.
Bevindingen van PTW team worden met de uitvoerende partij en de opdrachtgever besproken en
indien nodig met de verantwoordelijke teamleader en teamleader HSSE & Compliance. De
bevindingen worden geanalyseerd en de trends worden periodiek besproken en gedeeld binnen de
AT.
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Daarnaast worden er regelmatig door medewerkers van het bedrijf Safety Observation en
Conversation (SOC) rondes gehouden. De bevindingen worden met de uitvoerende partij en de
opdrachtgever besproken. De bevindingen worden geanalyseerd en de trends worden periodiek
besproken en gedeeld binnen de AT.
Tevens worden er Site Visits uitgevoerd. Het doel van het "Terminal Site Visit" programma is om
veiligheid, orde en netheid op het terrein in stand te houden. De Terminal Site Visits vinden 1x per
maand plaats en worden uitgevoerd worden door de Teamleaders samen met de HSSE-advisor of de
opdrachtgevers vanuit het bedrijf. Indien er tijdens een Site Visit onveilige handelingen / situaties
zijn, worden deze gecommuniceerd met de aannemer en de opdrachtgever.
Inspectie en onderhoud
Inspectie en onderhoud is binnen de AT verdeeld over een aantal afdelingen waarbij verschillende
methodieken worden toegepast. Onderstaand figuur geeft een overzicht van het inspectie- en
onderhoud bij de AT.
Activiteit

Inspectie en onderhoud aan:
- tanks (klein onderhoud)
- tank toebehoren
- leidingwerk

Verantwoordelijkheid

Team
maintenance

Methodiek
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- Informatie
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checklisten

Inspectie en groot
onderhoud aan tanks

Team Tanks &
special projects

Risk Based
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API

Inspectieschema
tanks

Figuur 8: Inspectie en onderhoud van tanks en toebehoren schematisch weergegeven.

Op Europees niveau hanteert de opdrachtgever een Technical Assurance Matrix (TAM) die de basis
vormt voor het inspecteren, functietesten en onderhouden van equipment. De inspectie- en
onderhoudsgegevens uit deze matrix zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, informatie van
leveranciers en ervaringscijfers (ook van incidenten) van een groot aantal brandstofterminals in
Europa. Minimaal drie keer per jaar evalueert de opdrachtgever global de TAM op basis van nieuwe
inzichten.
Inspectie van elektrische apparatuur en arbeidsmiddelen wordt uitgevoerd aan de hand van taken
die vanuit het maintenance management systeem, het D7i, gegenereerd worden. Deze taken
verwijzen naar de TAM instructie kaarten. Hierin is wel een verwijzing naar de BS-EN-60079-17 (gelijk
aan de IEC 60079-17) opgenomen. Echter de documentatie zoals vereist wordt vanuit de IEC 6007917 wordt niet gevolgd. Na het uitvoeren van een inspectie wordt de taak afgemeld in D7i.
Reparatie van elektrische apparatuur en arbeidsmiddelen op de AT zelf wordt op dit moment niet
uitgevoerd conform de IEC 60079-19. Veelal wordt de apparatuur vervangen of gaat de apparatuur
voor reparatie van het terrein af naar een externe werkplaats. Hierbij wordt niet gecontroleerd of de
betreffende werkplaats IECEx 03 gecertificeerd is.
Ten aanzien van inspectie en reparatie van elektrische apparatuur en arbeidsmiddelen wordt niet
volledig voldaan aan de vereisten die in de IEC 60079-17 en 19 beschreven staan. Als gevolg hiervan
is niet aantoonbaar dat equipment volgens de norm geïnspecteerd / onderhouden is, waardoor niet
aantoonbaar is dat de equipment geschikt is voor het gebruik binnen gezoneerd gebied.
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Operations voert operationele inspecties uit, volgens vastgestelde checklijsten voor de verschillende
soorten tanks, sprinkler systemen, noodafsluiters, pompen enz. Bij afwijkende situaties maakt
operations een melding in D7i waarna reparatie of verdere inspectie plaatsvindt.
Voor het groot onderhoud van de opslagtanks (dak, wand en bodem) wordt niet de TAM-matrix,
maar een Risk Based Inspection (RBI) programma gebaseerd op de EEMUA 159 (wereldwijd
gehanteerde standaard voor tankbouw en maintenance), gebruikt als basis voor inspectie en
onderhoud. Het RBI programma zoals toegepast op de AT is gecertificeerd en voldoet daarmee aan
de EEMUA 159. De inspectiedata van alle tanks samen vormen het inspectieplan. Deze planning geeft
aan wanneer de volgende inspectie moet plaatsvinden.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Op het terrein van de AT is het verplichte gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
door middel van lijnen en gebodsborden aangegeven. Om statische lading van personen te
voorkomen is het gebruik van antistatische werkkleding verplicht gesteld op de AT. De voorschriften
ten aanzien van het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn beschreven in de
Standing Order 0013. Hiermee wordt voldaan aan de vereisten vanuit artikel 3.5d en artikel 8.1 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Markering explosiegevaarlijke gebieden
Bij het betreden van het terrein is een bord geplaatst waardoor bezoekers, aannemers en personeel
geattendeerd worden op het feit dat een terrein betreden wordt waar explosieve atmosferen
kunnen voorkomen. Op het terrein zijn de plaatsen waar een explosieve atmosfeer kan heersen
aangegeven met een waarschuwingsbord. Voor deze borden zijn de voorgeschreven symbolen
gebruikt. Hiermee wordt voldaan aan de vereisten vanuit artikel 8.4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
5.3.2 Technische maatregelen
Heeft de AT technische maatregelen getroffen die voortgekomen zijn uit de risicobeoordelingen ten
aanzien van explosieveiligheid?
Vanuit de in 2006 uitgevoerde risicobeoordeling op basis van de NPR 7910-1 zijn geen technische
maatregelen geadviseerd. Uit rondgangen langs de verschillende installatieonderdelen blijkt dat niet
alle installatieonderdelen zijn beoordeeld. Alle installaties die K3 producten bevatten zijn niet
meegenomen in de beoordeling en later bijgebouwde installaties zijn niet beoordeeld.

5.4

De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen (MOC)

Heeft de AT een proces voor het omgaan met wijzigingen waarin maatregelen geborgd zijn om er
voor te zorgen dat de juiste equipment wordt gebruikt in gebieden waar een explosieve atmosfeer
kan voorkomen?
Is in dit proces geborgd dat voor in gebruik name na een wijziging of eerste oplevering de installatie
wordt gecontroleerd door een ter zake deskundig persoon.
De AT heeft een MOC proces dat zorgt dat tijdelijke of permanente veranderingen met een goede
voorbereiding en volgens een vaste systematiek worden uitgevoerd, zodat de gevolgen van een
verandering worden onderzocht en de eventueel hieraan verbonden risico’s worden beheerst.
In het MOC proces van de AT wordt onderscheid gemaakt in:
 technische wijzigingen, zoals wijzigingen in installaties, materialen en besturingssystemen;
 niet-technische wijzigingen, zoals wijzigingen in procedures, verantwoordelijkheden, wet- en
regelgeving, competenties en functiewijzigingen.
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Alle tijdelijke en blijvende veranderingen worden getoetst op de mogelijke gevolgen voor veiligheid,
gezondheid en milieu. Dit gebeurt op basis van standing order 0001: “Management of Change”. In
het MOC proces worden de volgende stappen doorlopen:
 voorstel tot wijziging;
 bepreken van het voorstel met een change review team;
 vaststellen van additionele maatregelen;
 het monitoren van de opvolging van maatregelen;
 het afsluiten van de wijziging.
Voor de verschillende stappen zijn speciale formulieren ontwikkeld, die samengevoegd zijn in de
MOC template. Deze template bevat alle benodigde informatie en bijlagen, die nodig zijn voor een
correcte en complete uitvoering van het MOC proces.
In SO 0001 en de bijbehorende formulieren is ATEX of voldoen aan de ATEX richtlijnen niet expliciet
opgenomen. In de hazard identification (Hazid) checklijst kun je aangeven wat beïnvloed wordt door
de voorgenomen wijziging. Hierin staat wel brand en explosiegevaar en de zonerings tekening
genoemd. In het engineering formulier zijn vragen opgenomen betreffende statische elektriciteit en
of de apparatuur geschikt is voor de zone.
Na het doorvoeren van de wijziging wordt het Change Sign Off formulier met alle belanghebbende
doorlopen. Hiermee wordt geborgd dat er instructie gegeven wordt, handleidingen,
onderhoudsinstructies en bedieningsinstructies aanwezig zijn en of documentatie zoals tekeningen
bijgewerkt zijn. Met het aftekenen van dit formulier wordt de wijziging afgenomen en wordt het
MOC proces afgerond.
Er zijn in de MOC formulieren geen instructies ten aanzien van installaties / apparatuur in gezoneerd
gebied opgenomen. Hierdoor is niet geborgd dat er bij wijzigingen materiaal gebruikt wordt dat
geschikt is voor de geldende zonering. Daarnaast is in het MOC proces niet vastgelegd dat voor
installaties in gezoneerd gebied een ingebruikname inspectie zoals omschreven in de IEC 60079-17
moet worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt ook dat vaak de ATEX deskundige / installatieverantwoordelijke niet bij het MOC proces betrokken wordt en pas geïnformeerd wordt als de
tekeningen aangepast moeten worden. Hiermee wordt niet volledig voldaan aan de vereisten vanuit
artikel 3.5e van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

5.5

De voorbereiding op noodsituatie

Heeft de AT vastgelegd hoe omgegaan wordt met noodsituaties?
Vanuit de Arbowetgeving, het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999 en de WM vergunning heeft AT
de verplichting om voorbereid te zijn op noodsituaties. De AT heeft een veiligheidsrapport (VR)
opgesteld waarin installatiescenario’s opgenomen zijn. Hierin zijn zowel defensieve
beheersmaatregelen (de Lines of Defense) als de repressieve (beperkende) maatregelen opgenomen.
Op basis van de scenario’s uit het VR en de risico’s uit de RI&E is een bedrijfsnoodorganisatie
ingericht bestaande uit een bedrijfsbrandweer, een bedrijfshulpverlening team (BHV), aangewezen
EHBO-ers en een Incident Management Team.
De bedrijfsbrandweer is verantwoordelijk voor de bestrijding van de calamiteit en de BHV is
verantwoordelijk voor de ontruiming. Bij grote incidenten wordt een Incident Management Team
samengesteld.
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De AT beschikt over een eigen brandweerwagen en maakt deel uit van AMAS (Amsterdam Mutual
Aid System). AMAS, is een samenwerkingsverband tussen Aircraft Fuel Supply Schiphol, Vopak
Terminal Amsterdam, Oiltanking Amsterdam B.V, EuroTank Amsterdam B.V, Nustar Amsterdam B.V.
en de AT ten aanzien van brandbestrijding bij grote calamiteiten. Binnen AMAS wordt gezorgd voor
materiaal om ervoor te zorgen dat de brandweer in staat is om grote branden bij de betrokken
partijen te bestrijden.
De noodprocedures, beschikbare middelen en de taken en verantwoordelijkheden van de
bedrijfsnoodorganisatie zijn vast gelegd in het bedrijfsnoodplan. Jaarlijks worden er oefeningen
gehouden om de voorbereiding op noodsituaties te beheersen. Deze oefeningen variëren van
desktop oefeningen tot integrale oefeningen. Bij integrale oefeningen wordt samengewerkt met de
hulpdiensten zoals de brandweer, de havendiensten en buurbedrijven.
Ook bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden wordt in de werkvergunning en de Taak Risico
Analyse (TRA) aandacht besteed aan voorbereiding op noodsituaties. Zo wordt bijvoorbeeld bij het
betreden van besloten ruimtes gebruik gemaakt van een vooraf opgesteld en afgestemd
reddingsplan.
Hiermee voldoet de AT aan de voorschriften vanuit interne en externe regelgeving.

5.6

Het toezicht op de prestaties

5.6.1 Monitoren van de prestaties
Op welke wijze wordt door de AT toezicht gehouden op de prestaties?
Het monitoren van de prestaties vindt plaats op verschillende manieren:
 Gebruik van prestatie-indicatoren;
 2 x per jaar performance review;
 Incidentenregistratie.
Gebruik van prestatie-indicatoren
Jaarlijks worden de prestaties van het Operating Management System (OMS) gemeten aan de hand
van een OMS-gap assessment. Per OMS-onderwerp wordt hierbij een score aangegeven. De
resultaten van dit assessment zijn weer input voor de verbeterplannen van het volgende jaar.
Performance review
Maandelijks wordt er een AT Leadership Team (BLT) meeting gehouden, waar naast management
zaken ook incidenten, near misses, openstaande MOC’s en daaruit afgeleide openstaande acties
worden besproken. De teamleaders communiceren relevante zaken met hun teamleden. Daarnaast
wordt er twee maal per een management review gehouden.
Incidentenregistratie en lerend vermogen
Voor de incidentenregistratie gebruikt de AT het Tr@ction systeem, dit is een centraal systeem
incidenten van de opdrachtgever, SOC’s (veiligheidsgesprekken, gericht op veilig gedrag), site visits
en externe audits en de daaruit voortkomende acties geregistreerd worden. Tr@ction is toegankelijk
voor alle leidinggevenden, HSSE-medewerkers en opdrachtgevers. Tr@ction registraties worden
periodiek besproken in het BLT. De informatie uit Tr@ction wordt gebruikt voor trendanalyses. Op
basis van de trendanalyses worden aanbevelingen en verbeterprogramma’s opgesteld.
Binnen het wereldwijde bedrijf worden lessons learned gedeeld. Indien er vanuit een incident of near
miss lessons learned zijn, wordt een zogenaamde one pager opgesteld die gedeeld wordt met alle
andere sites van het bedrijf. Dit kunnen lessons learned zijn naar aanleiding van kleine incidenten,
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maar ook van de grote incidenten zoals de explosie op de Texas City Refinery in maart 2005 waarbij
15 doden en 170 gewonden te betreuren waren. Naar aanleiding van dit incident is binnen het
bedrijf een Safety & Operations (S&O) audit team opgericht, dat ieder onderdeel van het bedrijf een
keer in de drie jaar onderwerpt aan een S&O audit, waarbij alle onderdelen van het OMS geauditeerd
worden.
Ook de AT deelt de lessons learned. Niet alleen binnen het bedrijf, maar ook met de aannemers die
op de AT werkzaamheden uitvoeren. Drie keer per jaar wordt er een HSSE contractor meeting
georganiseerd, waarbij de AT de aannemers informeert over de status van de AT, projecten die
lopen, veranderingen in de organisatie en / of procedures, over incidenten, near misses en de lessons
learned daaruit.
Registratie en opvolging van actiepunten
Op de AT worden openstaande acties geregistreerd die worden gemonitord totdat ze afgehandeld
zijn. Hiervoor worden 2 verschillende systemen gebruikt: Tr@ction en ATS (Action Tracking System)
Maandelijks wordt een status overzicht uit Tr@ction en ATS besproken in de BLT meeting.
Acties voortkomend uit externe audits, SOC’s, site visits, incidenten en gevaarlijke situaties worden
geregistreerd en gemonitord in Tr@ction
Acties vanuit interne audits, MOC’s, GAP assessments, overleggen, management reviews en
veiligheidsstudies (RI&E, HAZOP, LOPA, QRA, Project HSSE Review (PHSSER) enz.) worden na
afstemming met de actie eigenaar in ATS geregistreerd.
Geconstateerde afwijkingen aan installaties, objecten en/of apparatuur, tijdens de dagelijkse
inspectieronden, worden gemeld in D7i, het maintenance management systeem. Deze worden in
werkorders opgenomen en besproken in het dagelijkse prio overleg tussen maintenance en
operations. In dit overleg wordt bepaald welke prioriteit de afwijkingen krijgen. Op basis hiervan
wordt een reparatieplan opgesteld en de werkopdracht klaargezet voor uitvoering.
5.6.2 Explosieveiligheidsdocument
Heeft de AT een EVD opgesteld?
De AT heeft in 2006 een EVD laten opstellen. In dit EVD zijn de volgende onderwerpen opgenomen
en uitgewerkt:
 beoordeling explosierisico’s;
 gevarenzone-indeling met betrekking tot gasexplosiegevaar;
 maatregelen ter voorkoming van het ontstaan van een explosieve atmosfeer;
 maatregelen ter voorkoming van ontsteking;
 maatregelen ter beperking van de gevolgen van explosies;
 beschrijving van de organisatorische maatregelen;
In 2006 is door een onafhankelijk adviesbureau een verdiepende RI&E ten aanzien van explosie
veiligheid uitgevoerd. Dit document ligt ten grondslag aan het EVD. De wijze waarop deze RI&E
uitgevoerd is komt niet overeen met de in het EVD omschreven methodiek. De RI&E bevat geen
risico ranking, niet alle locaties met verhoogd explosiegevaar zijn beoordeeld. Voor de niet
beoordeelde locaties wordt naar het VR en de rapportage van de HAZOP studie verwezen. Deze
documenten bevatten echter geen inventarisatie zoals omschreven in artikel 3.5c van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.
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Na de invoering van de IP15 als norm voor de zone classificatie, is het EVD in 2009 aangepast. De
derde en laatste revisie van het EVD was in 2012. De verdiepende RI&E niet geactualiseerd. De
rapportage van de uitgevoerde RI&E is niet formeel goedgekeurd en is alleen digitaal beschikbaar. De
RI&E ten aanzien van explosieveiligheid is niet actueel, onvolledig en niet formeel goedgekeurd.
De zoneringstekening is alleen bij grote wijzigingen bijgewerkt. De zoneringstekening is niet actueel,
onvolledig en niet voorzien van een duidelijke wijzigingsregistratie. De wijzigingen van de nieuwe
waterzuivering, die een mitigerend effect hebben op de zonering, zijn nog niet op de tekening
verwerkt en een van de opslagtanks die buiten gebruik genomen is, staat onterecht nog als zone 1 op
de tekening weergegeven. Er is bij de weergave van de zonering van de leidingstraten op de tekening
uitgegaan van het worst case scenario, hierdoor zijn deze in zijn geheel aangegeven als gezoneerd
gebied waardoor op meerdere locaties de zonering mogelijk onterecht over de wegen loopt. Op de
tekening wordt geen duidelijk registratie bijgehouden van de reden van de doorgevoerde
wijzigingen.
De aanbevelingen uit het EVD zijn niet geborgd in het ATS.
Hiermee wordt niet volledig voldaan aan de vereisten vanuit artikel 3.5c van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

5.7

Audits en beoordeling

5.7.1 Audits en inspecties
Heeft de AT een auditplan opgesteld en is explosieveiligheid daarin opgenomen?
Jaarlijks vinden op de AT meerdere audits plaats, zowel interne als externe audits. Bij externe audits
komen certificerings- of overheidsinstanties toetsen of de AT voldoet aan de voor haar geldende
wetgeving en aan het eigen milieu management systeem volgens ISO 14001. Voor de AT is een
meerjaren auditprogramma opgesteld. Op basis hiervan wordt jaarlijks de auditplanning voor het
lopende jaar afgeleid. Interne audits worden uitgevoerd door of in opdracht van het bedrijf of de AT
zelf en hebben als doel te toetsen of het AT OMS voldoet aan alle interne en externe gestelde eisen.
Het auditprogramma is opgesteld aan de hand van de OMS elementen. Binnen een periode van drie
jaar moet de auditcyclus van het AT-managementsysteem voltooid zijn. De elementen uit de ISO
14001 en VBS worden in deze cyclus van drie jaren meegenomen. Explosieveiligheid staat niet als
specifiek onderwerp in de onderwerpenlijst van het meerjaren auditprogramma opgenomen en is de
afgelopen jaren ook niet als auditonderwerp benoemd.
In 2012 en 2013 is ATEX onderwerp geweest van de uitgevoerde BRZO inspecties op de AT. De
aanbevelingen uit deze inspecties zijn omgezet in acties en zijn voor een groot deel opgevolgd. De
nog openstaande acties zijn geborgd in ATS en daarvoor is een verbeterplan opgesteld dat
momenteel uitgevoerd wordt.
5.7.2 Management review / directie beoordeling
Wordt in de analyse van het gevoerde bedrijfsbeleid aandacht besteed aan explosieveiligheid?
Twee maal per jaar wordt er een management review gehouden, bestaande uit een half jaarlijkse
review en een eindejaars review. Tijdens deze review meetings wordt het management systeem per
element besproken. Aan de hand van de uitkomsten wordt het gevoerde beleid geëvalueerd en
worden verbeterpunten geformuleerd die in het daarop volgende jaar geïmplementeerd worden. Op
basis hiervan streeft de AT naar “Continuous Improvement” of wel, het continue verbeterproces.
Acties vanuit de management review meetings worden vastgelegd in het ATS en de status van de
actie items wordt tijdens de halfjaarlijkse management review meeting besproken.
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Beheersing van explosieveiligheid en het voldoen aan de ATEX richtlijn wordt niet als apart
onderwerp besproken in de management review. Bij de bespreking van de verschillende elementen
worden wel onderwerpen besproken die direct raakvlakken hebben met ATEX. Explosieveiligheid
maakt deel uit van de procesveiligheid en is geen specifiek OMS element, maar maakt onderdeel uit
van diverse elementen. Er wordt tijdens de management review naar de hoofdlijnen van het
gevoerde beleid gekeken en niet naar de aparte elementen, tenzij daar specifiek aanleiding toe is.
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6. Resultaten brancheonderzoek
Om een indruk te krijgen waar de AT staat met de beheersing van explosieveiligheid, is een
brancheonderzoek uitgevoerd bij bedrijven, zowel binnen de organisatie als buiten de organisatie.
Hiervoor is een vragenlijst met open vragen opgesteld. Via het ATEX informatie- en discussieplatform
op LinkedIn is een oproep geplaats om deel te nemen aan dit brancheonderzoek. In totaal zijn hierop
40 reacties ontvangen, 26 van ervaringsdeskundigen van adviesbureaus en zelfstandig adviseurs en
14 ervaringsdeskundigen van industriële bedrijven.
De door ervaringsdeskundigen van adviesbureaus en adviseurs ingevulde vragenlijsten zijn niet mee
genomen met als reden dat deze meer de gewenste situatie weergaven dan de praktijksituatie bij
een bedrijf. De ingevulde vragenlijsten van de bedrijven zijn wel meegenomen in het onderzoek.
Daarnaast zijn via mijn professioneel netwerk 11 vragenlijsten ontvangen van bedrijven. In totaal zijn
25 vragenlijsten in dit onderzoek meegenomen.
De ingevulde vragenlijsten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
 andere vestigingen in binnen- en buitenland;
 petrochemische bedrijven (inclusief op- en overslagbedrijven van brandstoffen);
 andere BRZO-bedrijven;
 niet BRZO-bedrijven.
Een overzicht van de respondenten is opgenomen in bijlage 7.

6.1

Resultaten

Onderstaand zijn de resultaten van de ingevulde vragenlijsten per categorie samengevat. Een tabel
met de resultaten per vraag is opgenomen in bijlage 8.
6.1.1 Andere vestigingen in binnen- en buitenland
Om een vergelijking te maken met waar de AT staat ten opzichte van andere sites van het bedrijf zijn
ervaringsdeskundigen van zes andere sites in binnen- en buitenland benaderd. Ondanks dat de
wetgeving in de verschillende landen anders is geformuleerd / geborgd, zijn de eisen voor
explosieveiligheid die voortkomen uit de wetgeving op hoofdlijnen hetzelfde. Daarnaast gelden voor
alle sites de zelfde interne vereisten ten aanzien van explosieveiligheid, werkbeheersing en
management of change.
Wat binnen de organisatie opvalt, is dat door de wereldwijze eisen (explosie)veiligheid op dezelfde
manier beheerst wordt. Oudere sites hebben te maken met vergelijkbare problematiek als AT met
het aantonen van compliance van installatieonderdelen die al in gebruik waren vóór 30-06-2003.
(conform artikel 9 en bijlage 2 deel A van de ATEX 137 richtlijn)
De Raffinaderij in Rotterdam (BPRR) heeft het proces van de beheersing van explosieveiligheid
uitstekend gedocumenteerd. Naar mijn mening te beschouwen als een best practice. De BPRR heeft
in een site technical practice alle vereisten vanuit de ATEX richtlijnen en de standaarden van het
bedrijf uitgewerkt die specifiek van toepassing zijn op hun eigen processen. In dit document zijn
tevens de taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van explosieveiligheid vast gelegd.
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6.1.2 Petrochemische bedrijven
Ervaringsdeskundigen van vijf petrochemische (inclusief op- en overslagbedrijven van brandstoffen)
hebben de vragenlijst ingevuld. Opvallend bij deze categorie is:
 De wijze waarop explosieveiligheid geborgd is, is bij alle bedrijven op hoofdlijnen vrijwel
gelijk.
o Alle bedrijven hebben een EVD opgesteld
o Alle bedrijven werken met een MOC proces
o Alle bedrijven werken met een werkvergunningenproces.
 4 van de 5 ervaringsdeskundigen geven aan dat explosieveiligheid met een verwijzing
opgenomen is in het VR.
 4 van de 5 ervaringsdeskundigen geven aan dat eigen personeel getraind wordt en dat
derden d.m.v. de veiligheidsinstructies geïnstrueerd worden
 Onderhoud en inspectie van Ex materiaal en installaties wordt uitbesteed aan gecertificeerde
aannemers.
De werkwijze ten aanzien van explosieveiligheid en de beheersing daarvan is vrijwel identiek aan de
werkwijze op de AT en levert geen specifieke leerpunten op.
6.1.3 Andere BRZO-bedrijven
Ervaringsdeskundigen van zes BRZO-bedrijven, niet behorende tot de petrochemie, hebben de
vragenlijst ingevuld. Bij vijf bedrijven is ATEX al volledig geïmplementeerd. Opvallend bij deze
categorie is:
 De wijze waarop explosieveiligheid geborgd is, is bij al deze bedrijven op hoofdlijnen vrijwel
gelijk.
o Alle bedrijven hebben werken met een MOC proces
o Alle bedrijven werken met een werkvergunningenproces.
 4 van de 6 ervaringsdeskundigen geven aan dat een EVD opgesteld is. 1 bedrijf is hier nog
mee bezig.
 4 van de 6 ervaringsdeskundigen geven aan dat explosieveiligheid met een verwijzing
opgenomen is in het VR.
 4 van de 6 ervaringsdeskundigen geven aan dat de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden geborgd zijn in de functie omschrijvingen / competentie matrix. De 2 overige
bedrijven hebben dit opgenomen in een procedure.
 5 van de 6 ervaringsdeskundigen geven aan dat eigen personeel getraind wordt en derden
d.m.v. de veiligheidsinstructies geïnstrueerd worden
 5 van de 6 ervaringsdeskundigen geven aan onderhoud en inspectie van Ex materiaal en
installaties wordt uitbesteed aan gecertificeerde / opgeleide aannemers/medewerkers.
6.1.4 Niet BRZO-bedrijven
Naast de reacties van petrochemische bedrijven en de andere BRZO-bedrijven hebben 8
ervaringsdeskundigen werkzaam bij niet BRZO-bedrijven de vragenlijst ingevuld. Opvallend bij deze
categorie is:
 De beheersing is minder strak georganiseerd als bij BRZO-bedrijven.
o Minder vastgelegd in procedures
o Wel allemaal een EVD opgesteld
 Er wordt wel gewerkt met een gedocumenteerd veranderproces.
 6 van de 8 ervaringsdeskundigen geven aan het gevoel te hebben het proces op detail niveau
niet volledig te beheersen.
 Expertise ten aanzien van ATEX wordt vaak ingehuurd.
 Onderhoud en inspectie van Ex materiaal en installaties wordt uitbesteed aan gecertificeerde
aannemers.
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6.2

Samenvatting bevindingen

Onderstaand zijn de meest opvallende bevindingen vanuit de categorieën met elkaar vergeleken en
nader uitgewerkt.
6.2.1 Overeenkomsten
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat:
 Vrijwel alle ervaringsdeskundigen geven aan dat de beheersing van explosieveiligheid een
punt van aandacht blijft. Continue verbetering is en blijft nodig.
 Er bij veel bedrijven onduidelijkheid bestaat over wanneer iemand voldoende opgeleid /
bekwaam is om inspecties van en werkzaamheden aan Ex installaties uit te voeren.
 Vrijwel alle bedrijven werken met een geborgd proces voor het doorvoeren van
veranderingen.
6.2.2 Verschillen
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er geen sprake is van grote verschillen tussen de verschillende
categorieën. Op hoofdlijnen is de beheersing van explosieveiligheid bij de verschillende bedrijven
gelijkwaardig georganiseerd. Er zijn kleine verschillen waarneembaar tussen de BRZO-bedrijven en de
niet BRZO-bedrijven. Vermoedelijk is dit te wijten aan de verplichting die geldt voor BRZO-bedrijven
om een veiligheidsbeheerssysteem te hebben. Hierdoor zijn de procedures bij BRZO-bedrijven
strakker georganiseerd.
Op basis van de uitkomsten van het brancheonderzoek kan geconcludeerd worden dat de beheersing
van explosieveiligheid op de AT niet veel verschilt van andere BRZO-bedrijven binnen en buiten de
petrochemie.
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7. Conclusies
De uitkomsten van het uitgevoerde explorerend onderzoek (IST) zijn getoetst aan de uitkomsten van
het theoretisch onderzoek, de gewenste situatie (SOLL). Op deze manier wordt antwoord gegeven op
de centrale vraag: ”Welke organisatorische maatregelen heeft de AT getroffen ten aanzien van de
beheersing van explosieveiligheid en zijn de genomen maatregelen doeltreffend.” De conclusies zijn
per aandachtspunt uitgewerkt.
Personeel en Organisatie
 Positief: Er wordt voorlichting en onderricht gegeven ten aanzien van explosieveiligheid,
zowel voor eigen personeel als voor aannemers.
 De vastlegging van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van ATEX
is niet consequent en onvolledig.
 De opleidingsvereisten voor medewerkers die elektrotechnische werkzaamheden en
bedieningswerkzaamheden verrichten aan equipment binnen gezoneerd gebied zijn niet
vastgelegd.
 Er is geen herhalingsfrequentie vast gesteld voor de training van eigen medewerkers.
Identificatie van gevaren en beoordeling van de risico’s
 De risico-inventarisatie en -evaluatie van explosiegevaar is niet actueel en onvolledig
gedocumenteerd.
o De initiële RI&E is uitgevoerd aan de hand van de NPR 7910-1. In 2009 is vanuit het
bedrijf de verplichting opgelegd om aan de IP15 te voldoen. De RI&E is daarop niet
aangepast.
o In het verleden zijn de NPR 7910 en de IP15 door elkaar gebruikt waarbij niet
gedocumenteerd is, wanneer afgeweken is van de door het bedrijf voorgeschreven
richtlijn.
o Niet alle installatieonderdelen zijn beoordeeld. Alle installaties die K3 (vlampunt
hoger dan 550C ) producten bevatten zijn niet meegenomen in de beoordeling en
later bijgebouwde installaties zijn niet beoordeeld.
 De beoordeling van de equipmentlijst is niet volledig.
o De inventarisatie lijst van de equipment is niet per installatieonderdeel beoordeeld
maar per item. Waardoor niet zeker is of de installatie in zijn geheel geschikt is voor
de zonering.
o De gebruikte methode om prioriteit te geven aan de niet compliant zijnde items is
niet gedocumenteerd.
Beheersing van de uitvoering
 Explosieveiligheid is onderdeel van het werkbeheersingsproces (CoW), maar explosiegevaar
wordt niet expliciet genoemd.
 Bij inspectie, onderhoud en reparatie van equipment en arbeidsmiddelen wordt niet volledig
voldaan aan de vereisten uit de IEC 60079-17 en 19. Hierdoor is niet aantoonbaar dat
equipment en arbeidsmiddelen geschikt zijn voor het gebruik binnen gezoneerd gebied.
 In het EVD is geen verwijzing naar het COW proces en bijbehorende procedures opgenomen.
 ATEX / Explosieveiligheid is geen specifiek onderdeel in het werkvergunningen systeem.
De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
 Positief: Er is een goed en gedocumenteerd MOC proces beschikbaar.
 Het MOC-proces vraagt niet expliciet aandacht voor het feit dat bij wijzigingen gecontroleerd
wordt dat materiaal/ equipment geschikt is voor de geldende zonering.
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In het MOC-proces is niet vastgelegd dat voor installaties in gezoneerd gebied een
ingebruikname inspectie zoals omschreven in de IEC 60079-17 moet worden uitgevoerd.
De voorbereiding op noodsituaties
 Positief: De voorbereiding op noodsituaties is goed opgepakt en geborgd binnen de AT:
o De scenario’s waarbij mogelijk een explosie zou kunnen voorkomen zijn opgenomen
in het veiligheidsrapport van de AT.
o De voorbereiding op noodsituaties is geborgd binnen de bedrijfsnoodprocedures van
de AT.
Toezicht op de prestaties
 De acties vanuit het EVD zijn niet opgenomen in een van de actie tracking systemen.
Hierdoor is de opvolging van de openstaande acties niet gedocumenteerd en daardoor
mogelijk niet geborgd.
 Er wordt niet gedocumenteerd op basis waarvan prioriteit wordt toegekend van reparaties
van geconstateerde afwijkingen aan installaties, objecten en/of apparatuur. In het dagelijkse
prio overleg wordt bepaald welke prioriteit de afwijkingen krijgen.
 De zoneringstekening is niet actueel, onvolledig en niet voorzien van een duidelijke
wijzigingsregistratie.
Audits en beoordeling
 Explosieveiligheid is niet als specifiek onderwerp in de onderwerpenlijst van het meerjaren
auditprogramma opgenomen en is de afgelopen jaren ook niet als audit onderwerp
benoemd.
 Explosieveiligheid wordt niet als apart onderwerp besproken in de management review.
Brancheonderzoek
 Op basis van de uitkomsten van het brancheonderzoek kan geconcludeerd worden dat de
beheersing van explosieveiligheid op de AT niet veel verschilt van andere (BRZO) bedrijven
binnen en buiten de petrochemie.
o Veel oudere bedrijven hebben met de zelfde problematiek ten aanzien van oudere
installaties (voor juni 2003) te maken.
o Er bestaat veel onduidelijkheid ten aanzien van opleidingen en trainingen, wanneer
is iemand voldoende onderricht?
Samengevat kan geconcludeerd worden dat de AT grotendeels de noodzakelijke organisatorische
maatregelen ten aanzien van de beheersing van explosieveiligheid heeft getroffen en
gedocumenteerd. In hoofdlijnen wordt hiermee “op papier”, op enkele aanpassingen na, voldaan aan
de vereisten vanuit wet- en regelgeving. Echter de dagelijkse praktijk wijst uit dat er in de uitvoering
minder compliance is.
Iedereen die werkzaam is op de AT weet dat de stoffen waarmee op de AT gewerkt wordt risico’s
met zich mee dragen. Men is zich echter minder bewust van het risico van explosiegevaar en de
daarbij behorende beheersmaatregelen, doordat men hierop onvoldoende getrickert wordt. Dit
wordt onder andere versterkt doordat explosiegevaar niet / minder specifiek benoemd wordt in
processen zoals de werkvergunningen, het MOC proces, het COW proces maar ook de procedures en
Standing Orders. Hierdoor ontstaan situaties waarbij in de voorbereiding en uitvoering van projecten
en werkzaamheden geen rekening gehouden wordt met vereisten vanuit de ATEX richtlijnen.
Dit betekent dat met de huidige getroffen maatregelen op de AT het risico op explosiegevaar niet
volledig beheerst wordt. De huidige mate van beheersing brengt op dit moment geen direct
verhoogd veiligheidsrisico met zich mee.
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8. Aanbevelingen
Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de daaruit geformuleerde conclusies worden de
onderstaande aanbevelingen aangedragen. De aanbevelingen zijn per aandachtspunt uitgewerkt.
Personeel en Organisatie
 Leg de criteria vast ten aanzien van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten
aanzien van ATEX in het EVD en neem deze op in functie omschrijvingen van de betreffende
medewerkers.
 Stel de herhalingsfrequentie voor de ATEX trainingen vast en neem deze op in de
trainingskalender. Borg dat nieuwe medewerkers een ATEX training krijgen.
 Leg de opleidingsvereisten vast voor medewerkers die elektrotechnische werkzaamheden en
bedieningswerkzaamheden verrichten aan equipment in gezoneerd gebied. En deze criteria
ook opnemen in de inkoopvoorwaarden / contracten.
 Pas procedure 19 aan en neem daarin op wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van de
werkzaamheden in ATEX gezoneerde gebieden.
Identificatie van gevaren en beoordeling van de risico’s
 Stel vast en documenteer welke norm binnen de AT gehanteerd dient te worden de
NPR7910-1 of de IP15.
 Actualiseer en documenteer de risico-inventarisatie en –evaluatie ten aanzien van
explosiegevaar en hanteer daarbij de vastgestelde norm.
 Borg in de MOC procedure dat bij wijzigingen de risico-inventarisatie en de equipmentlijsten
geactualiseerd worden.
 Controleer aan de hand van de equipmentlijst in combinatie met field checks of de installatie
onderdelen ook in zijn geheel geschikt zijn voor de zonering waarbinnen deze gebruikt
worden.
 Documenteer de uitkomsten van de risico beoordeling om prioriteit te geven aan de niet
compliant zijnde items.
Beheersing van de uitvoering
 Neem explosieveiligheid als specifiek onderwerp op in de procedures van het CoW proces en
de werkvergunningen.
 Neem in het EVD is een verwijzing op naar het CoW proces en de bijbehorende procedures
 Borg dat onderhoud en inspecties uitgevoerd en gedocumenteerd worden conform
voorschriften de IEC 60079-17 en de IEC 60079-19.
 Borg dat onderhoud en inspecties van ex equipment alleen uitgevoerd worden door
daarvoor voldoende onderrichte medewerkers.
 Neem in de instructies en inkooporders op dat als equipment van site gaat voor reparatie dit
uitgevoerd wordt door een IECEx 03 gecertificeerde werkplaats
De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
 Neem in de MOC procedure op dat de voorgestelde wijziging wordt beoordeeld ten aanzien
van ATEX en de toepasbaarheid binnen de geldende ATEX-zonering door de ATEX-deskundige
 Neem in de MOC procedure op dat de ATEX-deskundige direct vanaf de start betrokken
wordt.
 Leg in de MOC procedure vast dat voor ingebruikname van installaties in gezoneerd gebied
een ingebruikname inspectie zoals omschreven in de IEC 60079-17 moet worden uitgevoerd.
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Toezicht op de prestaties
 Reviseer het EVD en verwerk daarin de uitkomsten van de geactualiseerde RI&E
explosieveiligheid.
 Actualiseer de ATEX-zoneringstekening.
 Borg acties uit de geactualiseerde RI&E explosieveiligheid en het EVD in ATS.
 Indien geconstateerde afwijkingen aan installaties, objecten en/of apparatuur niet direct
hersteld kunnen worden, voer een risico beoordeling uit en documenteer op basis waarvan
de prioriteit wordt toegekend.
Audits en beoordeling
 Neem explosieveiligheid als specifiek onderwerp op in de het auditprogramma.
Geadviseerd wordt om bovenstaande aanbevelingen te bundelen en het verbeteren van de
beheersing van explosieveiligheid op de AT projectmatig op te pakken zodat hier op een
gestructureerde wijze invulling aan gegeven wordt.
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9. Implementatieplan
9.1

Schematische weergave implementatieplan

Onderstaand is schematisch een implementatieplan weergegeven waarin wordt beschreven welke
stappen doorlopen dienen te worden om van de huidige tot de gewenste situatie te komen.
Geadviseerd wordt om de uitvoering projectmatig op te pakken en met een projectteam bestaande
uit verschillende disciplines (engineering, maintenance, operations en HSSE) tot uitvoering te
brengen. En stel per actie de rollen en verantwoordelijkheden vast.

Figuur 9: implementatieplan schematisch weergegeven.

9.2

Financiële consequenties

Aan de uitvoering zijn kosten verbonden, minimaal een bedrag van € 250.000. Een groot deel van de
kosten zit in het inhuren van expertise en de benodigde tijdsbesteding t.b.v. de inventarisatie van de
equipment. De geschatte doorlooptijd hiervan is een half jaar. De stappen 5 t/m 7 kunnen eventueel
gelijktijdig uitgevoerd worden. Afhankelijk van de uitkomsten van stap 5 zal aanvullend budget
benodigd zijn.
De baten van beheersing van veiligheidsrisico’s zijn lastig uit te drukken in geld; deze bestaan
voornamelijk uit:
 het voorkomen van kosten voortkomend uit incidenten (schade, letsel, milieu schade);
 voldoen aan wet en regelgeving (voorkomen van boetes, dwangsommen);
 behoud van reputatie (voorkomen van een negatief imago).
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11. Bijlagen
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13.1 Bijlage 1: Begrippen en afkortingen
Additievenskid
AMAS
Arbowet
ATEX
ATS
AT
BHV
BLT
BPRR
BRZO
CoW
DVI
D7i
E&I
EVD
Flame arrestor
FVC
Fuels ESA
GDP
GP
Hazid
HR
Hot Spots
HSSE
HAZOP
IEC
Inspectie SZW
IP15
LOPA
MAR
MHC
MOC
MRA
MSDS
NEN
NPR
OMS
PBM’s
PBZO
PDCA-cirkel
PHSSER
PGS
PTW
PvA
pHSSEr
PBM
QRA
RAP
RBI
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Installatie voor het injecteren van additieven in product
Amsterdam Mutual Aid System
Arbeidsomstandigheden wet
ATmosphères Explosives
Actios Tracking System
Amsterdam Terminal
Bedrijfshulpverlening
AT Leadership Team
Rotterdam Raffinaderij
Besluit Risico’s Zware Ongevallen
Control of Work
Dampverwerkingsinstallatie
Maintenance management Systeem gebruikt op de AT
Elektrotechnisch & Instrumentatie technisch
Explosie veiligheidsdocument
Vlamdovende apparatuur
Fuels Value Chain
Fuels Europe and Southern Africa
Group Defined Practices
Group Practices
Hazard Identification
Human Recourses
Plekken in de koolbedden waar een temperatuursverhoging ontstaat
Health, Safety, Security and Environment
Hazards and operability (study)
International Electrotechnical Commission
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Industry Practice part 15
Layer of Protection Analysis
Major accident risk (study)
major Hazard Control
Management of Change
Milieu risico analyse
Material Safety Data Sheet
Normalisatie en normen
Nederlandse Praktijk Richtlijn
Operational Management System
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Preventiebeleid zware ongevallen
Plan- Do-Check-Act cirkel (Deming cirkel)
Project HSSE review
Publicatiereeks gevaarlijke stoffen
Permit to Work
Plan van Aanpak
Project HSSE review
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Kwantitatieve risicoanalyse
Risk Assessed Permits
Risk Based Inspection
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RI&E
TAM
TRA
Tr@ction
SIL
SO
SOC
S&O
SZW
VCA
V&G
VBS
VR
WTB

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Risico-inventarisatie en evaluatie
Technical Assurance Matrix
Taak Risico Analyse
Incidenten registratie system Global
Safety Integrity Level
Standing Order
Safety Observation and Conversation
Safety & Operations
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
Veiligheid en Gezondheid
Veiligheidsbeheerssysteem
Veiligheidsrapport
Werktuigbouwkundig

K-klasse indeling vloeistoffen:
Klasse 0 (K0) :
Kookpunt max. 35°C, vlampunt < 0°C
Klasse 1 (K1) :
Vlampunt <21°C
Klasse 2 (K2) :
Vlampunt >= 21°C - 55°C
Klasse 3 (K3) :
Vlampunt >55°C-100°C
Klasse 4 (k4) :
Vlampunt >100°C
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13.2 Bijlage 2: Overzicht en verklaring normen
IEC 60079-10 heeft betrekking op de indeling van gevaarlijke gebieden waar risico’s op brandbare en
explosieve atmosfeer voor kan komen, zodat selectie en installatie van de juiste apparatuur kan
worden uitgevoerd. Deze norm dient te worden toegepast als er een risico op ontsteking is ten
gevolge van de aanwezigheid van brandbaar gas of damp, gemengd met lucht onder normale
atmosferische condities.
(bron: https://www.nen.nl , 2015)
De Institute of Petroleum Model Code of Safe Practice, Part 15, (IP15) bevat richtlijnen voor de
implementatie van voorschriften voor de gevarenzone indeling met betrekking tot gasexplosie
gevaar. De IP15 is toepasbaar op installaties waar mogelijk brandbare of explosieve mengsels van gas
of vloeistof met lucht kunnen worden gevormd.
(bron: https://www.energyinst.org/technical/safety/ei-15-hazardous-area-classification , 2015)
NPR 7910 is de Nederlandse praktijk richtlijn ten aanzien van het vaststellen van de gevarenzoneindelingen en geeft aanwijzingen voor het uitvoeren van de vereiste gevarenzone-indeling. De NPR
7910-1 is toepasbaar op installaties waar mogelijk brandbare of explosieve mengsels van gas of
vloeistof met lucht kunnen worden gevormd. De gevarenzone-indeling houdt in het bepalen en
vastleggen van de gebieden en met welke waarschijnlijkheid de explosieve atmosfeer aanwezig kan
zijn. Door het treffen van maatregelen ter voorkoming van het actief worden van ontstekingsbronnen kan de kans op ontsteking van die explosieve atmosfeer worden teruggebracht tot een
aanvaardbaar minimum. Deze praktijkrichtlijn geeft voor de gevarenzone-indeling een gemakkelijk
uitvoerbare aanpak gebaseerd op aannamen die een sterke vereenvoudiging inhouden van in
werkelijkheid veelal zeer gecompliceerde situaties. Door het inbouwen van veiligheidsmarges in die
aannamen wordt bereikt dat het eindresultaat een voldoende mate van veiligheid waarborgt.
(bron: https://www.nen.nl , 2015)
NEN-EN-IEC 60079-14:2003 Deze norm bevat de specifieke eisen voor het ontwerp, de keuze en de
plaatsing van elektrische installaties op plaatsen waar gasontploffingsgevaar heerst. Deze eisen
vormen een aanvulling op de eisen te stellen aan installaties in niet-gevaarlijke gebieden. Deze norm
geldt voor alle elektrische materieel en installaties in gevaarlijke gebieden, of deze nu vast of tijdelijk
zijn opgesteld of draagbaar zijn, dan wel in de hand worden gehouden. Deze norm geldt voor
installaties voor alle spanningsniveaus.
(bron: https://www.nen.nl , 2015)
NEN-EN-IEC 60079-17:2007 Deze norm wordt toegepast door gebruikers en bestrijkt factoren die
direct verband houden met de inspectie en het onderhoud van elektrische installaties uitsluitend
binnen gevaarlijke gebieden, waar het gevaar kan worden veroorzaakt door brandbare stoffen in de
vorm van gas, damp, nevel, stof, vezels of zwevende materiaaldeeltjes). Deze norm is bedoeld om te
worden toegepast op plaatsen waar de aanwezigheid van ontplofbare gas/lucht- of stof/luchtmengsels of brandbare stofafzetting onder normale atmosferische omstandigheden een risico kan
inhouden
(bron: https://www.nen.nl , 2015)
NEN-EN-IEC 60079-19: 2011 geeft instructies, voornamelijk van technische aard, betreffende de
reparatie, revisie, regeneratie en aanpassing van apparatuur die is ontworpen voor gebruik in
explosiegevaarlijke omgevingen.
(bron: https://www.nen.nl , 2015)

Confidentieel
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13.3 Bijlage 3: Uitwerking C15 aandachtspuntenlijst ATEX
Personeel en organisatie (P&O)
Toetsingscriteria:
- aangewezen deskundig persoon;
- vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
- opleiding.
Aanwijzing: deskundig persoon voor explosieveiligheid
Auditaspect
Is een deskundig persoon aangew ezen?

Bevinding Opmerking

V

Vast leggen van crit eria voor deskundig persoon

X
Is deze persoon bet rokken bij iedere belangrijke w ijziging,
uit breiding of verbouw ing van de inst allat ie?

!

Cont roleert deze persoon de inst allat ies voor de eerst e
bedrijfsst elling.

X

Aanbeveling

Ja de heer Neeleman. Tevens de inst allat ie
verant w oordelijke van de E&I inst allat ie.
De crit eria zijn niet officieel vast gelegd in het EVD of Crit eria vast leggen in EVD en opnemen in funct ie
in de funct ie omschrijving van de heer Neeleman.
omschrijving
Explosieveiligheid is onderdeel van de MOC
procedure van de BAT. Echt er de deskundig
persoon w ordt hier niet alt ijd bij bet rokken. Vaak
pas na als een inst allat ie opgeleverd is.
Tegenw oordig moet de inst allat ie verant w oordelijke
ook aft ekenen dat de P&ID's zijn bijgew erkt . Op dat
moment cont roleert de heer ook of aan de ATEX
normeringen w ordt voldaan.

Opnemen in MOC procedure dat de ATEX
deskundige direct vanaf de st art bet rokken w ordt .
Bv door de heer bij t echnische w ijzigingen al het
MOC proposal t e lat en ondert ekenen.

Niet alt ijd alleen indien de heer bet rokken is bij het
MOC proces of indien de heer deel uit maakt van
het change review t eam.

Opnemen in het change sign off formulier dat er een
inspect ie uit gevoerd t e w orden voor
inbedrijfst elling.
En de ATEX deskundige hiervoor lat en aft ekenen.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV):
Is in de TBV vast gelegd w ie de samenw erking van w erkgevers
coördineert in een gebied w aar explosiegevaar aanw ezig kan
zijn.

!

Deze verant w oordelijkheid ligt bij de Area Aut horit y. Procedure 19 aanpassen en daarin opnemen dat de
Dit is opgenomen in procedure 19_CoW proces.
Area Aut horit hy ook de w erkzaamheden in ATEX
Echt er st aat hierin niet specifiek omschreven dat dit gezoneerde gebieden coördineert .
aanzien van explosieveiligheid is. Echt er het
groot st e deel van de w erkzaamheden op de BAT
vindt plaat s binnen gezoneerd gebied.

Opleidingen
Hoe zijn w erknemers die bet rokken zijn bij inspect ie en
onderhoud van explosieveilig
elekt rot echnisch apparat uur opgeleid?

!

X

In 2011 zijn alle medew erkers van de BAT die hierbij
een rol hebben get raind in ATEX. Er zijn verschillende
t rainingen georganiseerd. Alle medew erkers met
een rol t en aanzien van inspect ie en onderhoud
hebben de ATEX maint enance t raining gehad. een
aant al van de E&I medew erkers hebben de ATEX
advanced t raining gehad. Op dit moment is in
Procedure 19 vast gelegd w ie w elke t raining gehad
moet hebben t en aanzien van de rol in het CoW
proces. Daarbij w ordt niet specifiek gekeken naar
part ijen die onderhoud uit voeren aan inst allat ies
binnen gezoneerd gebied en de daarbij behorende
compet ent ies. Tevens is op dit moment niet
geborgd hoe dat met nieuw e medew erkers gaat en
of de t raining ook herhaald moet w orden.

Vast st ellen van duidelijke herhalingsfrequent ie voor
de ATEX t rainingen en in de t rainingskalender de
ATEX t rainingen opnemen. Borgen dat nieuw e
medew erkers een ATEX t raining krijgen.

De E&I mont eurs die de inspect ie en onderhoud aan
ex equipment uit voeren zijn op dit moment nog niet
allemaal opgeleid om de w erkzaamheden uit t e
voeren.

Trainingsvereist en voor E&I mont eurs die onderhoud
en inspect ie verricht en aan ex equipment . Borgen
dat de bet reffende medew erkers deze t rainingen
gehad hebben voordat zij aan de equipment mogen
w erken.

Identificatie van gevaren (IG)
Toetsingscriteria:
- inventarisatie mogelijke risicovolle situaties;
- identificatie van gevaren;
- gevarenzone;
- temperatuurklasse;
- ontstekingsbronnen.
Inventarisatie mogelijke risicovolle situaties
Auditaspect
Is door het bedrijf geïnvent ariseerd w aar zich explosieve
at mosferen kunnen voordoen en w aar de
At ex 137 van t oepassing is?

Bevinding Opmerking

V

Verifieer of alle inst allat ies, gebouw en en loodsen zijn
beschouw d

X

Verifieer of rekening is gehouden met het vlampunt in
relat ie t ot de maximale procest emperat uur
Verifieer of zow el gasexplosie als st ofexplosie is
beoordeeld

Confidentieel

V
V

Om de gevaren t en aanzien van gasexplosie t e
ident ificeren heeft de BAT een risico invent arisat ie
uit gevoerd. Conform de BP richt lijn t en aanzien van
het ident ificeren van de gevaren de GP 24-22:
Vapour Cloud Explosion Hazard Analysis.
Niet alle inst allat ie onderdelen zijn beoordeeld.
Doordat de init iele risico beoordeling in 2006 is
uit gevoerd conform de NPR 7910-1. hierdoor zijn de
inst allat ies die K3 (vlampunt hoger dan 550C )
product en bevat t en buit en beschouw ing gelat en.
Lat er bijgebouw de inst allat ies zijn niet beoordeeld.

Aanbeveling

St el vast en document eer w elke norm binnen de
BAT gehant eerd dient t e w orden de NPR7910-1 of
de IP15.
Act ualiseer de risico-invent arisat ie en –evaluat ie t en
aanzien van explosiegevaar en hant eer daarbij de
vast gest elde norm.

Dit is meegenomen in de t ot ale risico invent arisat ie
w aarin alle inst allat ie onderdelen zijn opgenomen.
Beide zijn in de eerst e versie van het EVD
beschouw d, w aarbij de aant ekening is gemaakt dat
het risico van st of explosies gezien de aard van het
bedrijf niet aanw ezig is.
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Identificatie van gevaren (alleen gasexplosie beoordeeld, niet stofexplosie)
Zijn de fysische eigenschappen van de brandbare gassen en
vloeist offen, die een rol spelen bij het beoordelen van het
explosiegevaar, geïnvent ariseerd
en vergeleken met de procest emperat uur.

V

Zijn de equipment lijst en t .b.v. het EVD volledig?

!

De juist heid van de keuze van het soort gevarenbron
dat is t oegekend.

V

Komen de geschat t e lekdebiet en overeen met NPR
7910 deel 1

V

Ja de fysische eigenschappen zijn opgenomen in
paragraaf 6.1 van het memorandum en in bijlage 1:
Gevarenzonde classificat ie direct voorbeeld
met hode is rekening gehouden met de proces
t emperat uur.
De equipment lijst van de BAT w ordt beheerd door
de afdeling engineering. Er is per it em
geïnvent ariseerde of dit geschikt is voor de zone
w aarin dit zich bevind. De inst allat ie onderdelen zijn
echt er niet in zijn geheel beoordeeld. Daar w aar
nodig w ordt de lijst aangepast . Op dit moment is er
echt er geen borging dat bij w ijzigingen ook de lijst
bijgew erkt w ordt .

Cont roleer aan de hand van de equipment lijst in
combinat ie met field checks of de inst allat ie
onderdelen ook in zijn geheel geschikt zijn voor de
zonering w aarbinnen deze gebruikt w orden.
Borg in de MOC procedure dat bij w ijzigingen de
risico-invent arisat ie en de equipment lijst en
geact ualiseerd w orden.

Dit is uit gevoerd door de firma Imt ech deze hebben
in 2011 een t ot aal invent arisat ie over de gehele sit e
gedaan.
De lekgebieden zoals omschreven in het EVD zijn
conform de IP 15. Deze is st renger dat de NPR.

Gevarenzone:
Is van de result at en van de risicobeoordeling een grafische
gevarenzone indeling gemaakt conform de NPR 7910 deel 1 en /
of 2.

Verifieer of vent ilat ie condit ies zijn opgegeven en de
berekeningen die hieraan t en grond liggen kloppen.
Zijn de zones w aar explosiegevaar kan heersen
juist verdeeld in zone 0, 1, 2 of niet gezoneerd gebied.

V
V
V

Verifieer of de afmet ing van de grafische zones in
overeenst emming is met NPR 7910 1 en 2 t abel 3

!

Voor de BAT is een zoneringst ekening opgest eld.
Deze zoneringst ekening is opgest eld conform de IP
15. De zoneringst ekening maakt deel uit van het
EVD en is op diverse locat ies (o.a. Afdeling
Engineering / HSSE / PTW) beschikbaar.
Alle bronnen bevinden zich in de buit enlucht .
Zonering voor de gehele BAT is in kaart
gebracht . Hierbij is onderscheid gemaakt in de
verschillende zones. Deze zijn in verschillende
kleuren en met verschillende mot ieven in de
t ekening gemarkeerd.
Op de BAT is gebruik gemaakt van de IP15. Dit is de Document eer de risicobeoordeling en neem de
norm die binnen BP voorgeschreven w ordt . (is
locat ies w aar afgew eken w ordt van de IP15 op in
afgest emd en akkoord bevonden door bevoegd
het EVD.
gezag). De IP15 is hierbij w eer st renger dan de NPR.
Wat w el een probleem op de BAT is, is dat in het
verleden de IP15 en de NPR 7910-1 door elkaar heen
gebruikt zijn, w aardoor op enkele locat ies de
inst allat ie voldoen aan de zonering conform de NPR
7910-1, maar dat deze binnen de IP15 niet voldoet .
Voor de locat ies w aar dit geld (bv verlicht ing bij de
binnenvaarst eigers) is d.m.v. een risico
invent arisat ie in kaart gebracht dat het risico
hiervan nihil is, en is er binnen BP een defiat ion
aangevraagd om hier de NPR 7910-1 aan t e mogen
houden i.p.v. de IP15. De risico beoordeling en
deviat ion zijn niet vast gelegd in het EVD.

T-klasse: is de temperatuur klasse en gasgroep per zone juist bepaald
Verifieer aan de hand van de t oegepast e st offen en hun
ont st ekingst emperat uur of de T klasse en de gasgroep goed zijn
benoemd
Opm.: ga bij meerdere soort en brandbare st offen uit van het
groot st mogelijke risico (art ikel 3.5e onder a)

V

Opgenomen in paragraaf 6.1 van het memorandum
bij het EVD. Doordat de meest e st offen op de BAT
ingedeeld zijn in T3, w ordt dit voorgeschreven als
minimale vereist en.

Ontstekingsbronnen:
Verifieer of aan de volgende ontstekingsbronnen is gedacht:
Het e oppervlakt en
Vlammen en gassen
Mechanisch veroorzaakt e vonken
Elekt rische inst allat ies
Elekt rische circulat iest romen
St at ische elekt ricit eit
Blikseminslag
Elekt romagnet ische velden (9 kHz – 300 GHz)
Elekt romagnet ische velden (3.1011 Hz –3.1015 GHz en/of
golflengt en van 1000 µm 0 0,1 µm)
Ioniserende st raling
Ult rageluid
Adiabat ische compressie, drukgolven, st romende gassen
Chemische react ies (denk ook aan smeulen, zelfont branding,
broei)

Er is door een ext ern bedrijf een invent arisat ie
uit gevoerd van alle object en die zich binnen
gezoneerd gebied bevinden. Al deze object en zijn
get oet st aan ATEX. Hierbij zijn alle pot ent iele
ont st ekingsbronnen get oet st . Een samenvat t ing is
opgenomen in het EVD in hoofdst uk 5.

V

V

Confidentieel

Addit ieven t anks w aar exot hermische addit ieven in
w orden opgeslagen zijn voorzien van een aant al
beveiligingen: Temperat uur beveiligingen op de
t anks, in de zuig en persleiding van de pomp en een
no-flow beveiliging in de zuig van de pomp. De
t emperat uur beveiligingen w orden gebruikt om het
geïnst alleerde koel syst eem, in de vorm van
sprinklers, t e act iveren.
Het is mogelijk om zogenaamde “ hot spot s” t e
krijgen in de act ieve koolbedden in de adsorpt ie
vat en van de VRU’s. Dit kan gebeuren doordat de
bedden over geregenereerd w orden w aarbij door de
herint roduct ie van dampen met koolw at erst offen er
een exot hermische react ie kan ont st aan. Om dit t e
voorkomen/bew aken zijn er in elk adsorpt ievat 4
t emperat uur element en geplaat st die de
t emperat uur van het bed met en en de inst allat ie
st illegt op het moment dat de t emperat uur t e hoog
w ordt .
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Mobiele elekt ronische apparat uur
(bv meet apparat uur die t ijdelijk voor w erkzaamheden een zone
w ordt binnengebracht )

!

Gereedschap
(bijvoorbeeld het gebruik niet vonk arm gereedschap op
plaat sen w aar explosieve gas mengsels kunnen heersen met
een lage ont st ekingsenergie.)

V

Niet als pot ent iele ont st ekingsbron geïdent ificeerd Opnemen in de omschrijving van de mogelijke
in het EVD. Wel bevat het EVD een paragraaf over ont st ekingsbronnen en opnemen in de verdiepende
arbeidsmiddelen, w aarin verw ezen w ordt naar het RI&E.
vergunningen syst eem en de geldende St anding
Orders (SO's) De eisen w aaraan de apparat uur
dient t e voldoen zijn opgenomen in SO 0002. Het
gebruik van mobiele elekt ronische apparat uur is
alleen t oegest aan mit s een w erkvergunning is
uit gegeven. Hierbij zal d.m.v. een risico analyse
gekeken w orden of het risico van hem meebrengen
van dergelijke apparat uur beheersbaar is. En of er
aanvullende maat regelen get roffen dienen t e
w orden.
Gereedschap valt onder de cat egorie mechanische
ont st ekingsbronnen. Is t evens opgenomen in SO
0002. Het gebruik van gereedschap binnen
gezoneerd gebied is alleen t oegest aan mit s een
w erkvergunning is uit gegeven. Hierbij zal d.m.v. een
risico analyse gekeken w orden of het risico van hem
meebrengen van dergelijke apparat uur beheersbaar
is. En of er aanvullende maat regelen get roffen
dienen t e w orden.

Verifieer of bij de inventarisatie in ieder geval is gekeken naar:
Het e leidingen, - seals, - st opbussen

V
Rollerbanen
Tandw ielkast en
Compressoren
Snaaraandrijvingen
Transport middelen

n.v.t

V
V
V
V

Enkele leidingen zijn voorzien van elekt rische t racing.
Deze t racing voldoet aan de eisen die gelden voor
de zonering.
Niet van t oepassing voor BAT
Deze zijn meegenomen in de invent arisat ie

Beoordeling van de risico’s (BR) en beperking van de effecten
Hierbij zijn onderstaande aspecten beoordeeld:
- ontstekingsbronnen;
- bijzondere situaties (onder meer verbonden ruimten)
- beperking van de effecten
Ontstekingsbronnen: Is van alle geïdentificeerde ontstekingsbronnen bepaald is op welke wijze het risico, dat deze ook daadwerkelijk zullen ontsteken, acceptabel
is gemaakt ?
Auditaspect
Bevinding Opmerking
Aanbeveling
Verifieer of daarbij de volgende uitgangspunten zijn gebruikt:
Apparat en en beveiligingssyst emengeplaat st na juni 2003
w orden gebruikt overeenkomst ig de cat egorieën als bedoeld in
het w arenw et besluit explosieveilig mat erieel en w orden
t oegepast .
Inst allat ies, apparat en & beveiligingssyst emen en
inst allat iemat eriaal die niet voldoen aan het w arenw et besluit
explosieveilig mat erieel, de zogenaamde “ elekt rische
ont st ekingsbronnen” , mogen pas w orden gebruikt indien op
basis van een beoordeling is gebleken is dat er geen
explosiegevaar aan verbonden is.

Arbeidsmiddelen en verbindingsst ukken die geen apparat en &
beveiligingssyst emen zijn als bedoeld in het w arenw et besluit
explosieveilig mat erieel vallen, de zogenaamde “ mechanische
ont st ekingsbronnen” mogen eveneens pas w orden gebruikt
indien op basis van een beoordeling is gebleken is dat er geen
explosiegevaar aan verbonden is.

V

!

!

Dit is in 2011 helemaal gecont roleerd bij de
invent arisat ie die door Imt ech is uit gevoerd. Alle
vast e nieuw e apparat uur en equipment is geschikt
voor de zonering w aarin deze w ordt gebruikt .
Nog openst aande act ies opnemen in ATS w aardoor
Uit de invent arisat ie is gekomen dat niet alle oudere de st at us van de openst aande act ie t raceerbaar is
equipment voldeed. Het groot st e deel van de
afw ijkingen had t e maken met het niet aant oonbaar
hebben van de cert ificat en van de equipment .
Vanuit de eerst e invent arisat ie blekken 8500
afw ijkingen t e best aan. Deze zijn gepriorit eerd. En
op dit moment st aat nog slecht 3% van de
afw ijkingen open. Dit bet reft voornamelijk
equipment / inst allat ie onderdelen in zone 2
w aarvan de cert ificat en niet beschikbaar zijn.
Nog openst aande act ies opnemen in ATS w aardoor
Zie ook hierboven, Daarnaast zijn de oude
de st at us van de openst aande act ie t raceerbaar is
product pompen niet EX uit gevoerd. Een groot deel
van deze pompen is al van voor de jaren 90 in
gebruik en zijn t oen der t ijd w el speciaal ont w orpen
voor het gebruik met brandst offen. Zodra deze
pompen gereviseerd w orden, w orden deze geschikt
gemaakt voor de zonering w aar zij zich in bevinden.
Of vervangen door nieuw e ex pompen.

Verbonden ruimten:
Is er rekening gehouden met ruimt en die in open verbinding
st aan met de ruimt en w aar explosieve at mosferen kunnen
voorkomen ?

Verifieer, met name bij product ieprocessen met brandbare
st offen in gebouw en, of dit aspect niet per ongeluk in de
risicobeoordeling is verget en.
Verifieer of er concret e maat regelen in de risicobeoordeling zijn
voorgest eld voor zonebegrenzing en of deze zijn
geïmplement eerd.

Confidentieel

V

Dit is bekeken, maar niet van t oepassing voor BAT.
De enige kelders die zich in de omgeving van
gezoneerd gebied bevinden zijn de Sub st at ions.
Deze st aan allemaal echt er net buit en de zonering
en hebben de ingangen in niet gezoneerd gebied.

n.v.t

N.v.t . voor BAT

n.v.t

N.v.t . voor BAT
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Bijzondere situaties:
Is bij de risicobeoordeling rekening gehouden met de volgende bijzondere situaties (indien van toepassing):
Beslot en ruimt en.

V
Ammoniak koelinst allat ies.
Spill

n.v.t

V
Rioleringen en olie / w at er seperat ors.

V

Niet opgenomen in EVD, maar de risico's van deze
w erkzaamheden w orden geïnvent ariseerd en
beoordeeld voorafgaande aan de uit voering m.b.v.
de w erkvergunning en TRA's. (onderdeel van CoW
proces)
N.v.t . voor BAT
Voor het opruimen van een spill w ordt gebruik
gemaakt w orden van een vacuumw agen. Deze is
niet opgenomen, als pot ent iele ont st ekingsbron.De
vacuumw agen w ordt opgest eld buit en het
gezoneerde gebied. De w agen w ordt geaard en
conform de SIR richt lijn gebruikt .
Specifiek opgenomen zie ook paragraaf 8.4 in het
memorandum behorende bij het EVD

Beperking effecten: Is daar waar de combinatie van explosieve atmosferen en actieve ontstekingsbronnen niet altijd kan worden voorkomen de gevolgen van een
explosie worden beperkt door:
- explosiebestendige bouwwijze
- explosiedrukontlasting
- explosieonderdrukking
- voorkomen dat vlammen en explosies zich uitbreiden (flame en detonatie arrestors)
Verifieer w aar deze sit uat ies zich voordoen en beoordeel de
hieraan t en grondslag liggende veiligheidst udies.

V

Verifieer of er concret e maat regelen in de risicobeoordeling zijn
voorgest eld

V

Flame arrest ors, det onat ie filt ers en vlamkerende /
vlamw erende voorzieningen in dampret our
leidingen.
Temperat uur beveiligingen en no flow beveiligingen
op t anks, pompen en leidingen w aar product en met
een risico op exot herme ont ledingsreact ie
opgeslagen / verpompt w orden.
Temperat uur beveiliging op de absorbt ie vat en van
de dampret ourinst allat ies.
Uit de uit gevoerde veiligheidsst udies (HAZOP/LOPA
en PHSSER) blijkt dat afdoende maat regelen zijn
genomen om de gevolgen van een explosie t e
beperken.

Beheersing van de uitvoering (BU)
In dit onderwerp worden onderstaande aspecten beoordeeld:
- procedurele maatregelen;
- technische maatregelen.

Auditaspect

Bevinding Opmerking

Zijn er procedurele maat regelen get roffen die voort gekomen zijn
uit de risicobeoordeling? Zo niet , cont roleer de mot ivat ie.

X

Verifieer of de volgende procedures, inst ruct ies, aanw ezig en
geïmplement eerd zijn:
- w erkvergunningsyst eem
- TRA
- Lock out / t ag out
- Inblokken en veilig st ellen procesapparat uur
Verifieer of bij w erkzaamheden door derden op plaat sen met
explosiegevaar in een procedure is vast gelegd hoe en door w ie
de maat regelen w orden gecoördineerd.

V

V

Er zijn t w ee organisat orische maat regelen t en
aanzien van onderhoud en inspect ie opgenomen in
het EVD:
1) inspect ie van elekt rische apparat uur en
arbeidsmiddelen: gebruik IEC 60079-17:2003
2) reparat ie van elekt rische apparat uur en
arbeidsmiddelen: gebruik IEC 60079-19:2002.
1) Inspect ie van elekt rische apparat uur en
arbeidsmiddelen w ordt uit gevoerd aan de hand van
de TAM inst ruct ie kaart en. Hierin st aat w el een
verw ijzing naar de BS EN 60079-17 (gelijk aan de IEC
60079-17) opgenomen. Echt er de document at ie
zoals vereist w ordt vanuit de IEC 60079-17 w ordt
niet gevolgd. Na het uit voeren van een inspect ie
w ordt de t aak afgemeld in TAM.
2) Bij reparat ie van elekt rische apparat uur en
arbeidsmiddelen w ordt op dit moment niet
uit gevoerd conform de IEC 60079-19. Veelal w orden
dit soort w erkzaamheden in een ext erne
w erkplaat s uit gevoerd, w aarbij geen cont role
plaat svindt of de bet reffende w erkplaat s IECEx 03
gecert ificeerd is.

Aanbevelingen
Updat e het D7I syst eem zodat onderhoud en
inspect ies per equipment id. gefiled w orden en pas
de TAM inst ruct ie aan dat onderhoud uit gevoerd
w ordt conform de IEC 60079-19 en inspect ies
conform de voorschrift en uit de IEC 60079-17.
Neem in de inst ruct ies en inkooporders op dat als
equipment van sit e gaat voor reparat ie dit
uit gevoerd w orde door een IECEx 03 gecert ificeerde
w erkplaat s

Allen zijn aanw ezig en opgenomen in het
management syst eem van de BAT:
SO 0007: w erkvergunningen
SO 0023: Taak risico analyse
SO 0008: Energy Isolat ion (lock out / t ag out )
SO 0010: Isoleren van inst allat ies
Opgenomen in het CoW proces van de BAT. Hierin
w orden ook de voormannen en uit voerders van
vast e aannemers op de BAT in geschoold.
Procedure 19 is de procedure die het CoW proces
omschrijft en w aarin de TBV opgenomen zijn.
Daaronder hangen diverse St anding Orders w elke
gerelat eerd zijn aan het proces.

Check of de inhoud tenminste het volgende bevat:
De afspraken over de uit voering van een TRA en VGW plan.
De afst emming van de prevent ieve maat regelen.
De t aakverdeling.
De voorlicht ing van de w erknemers over explosiegevaar en de
maat regelen.

Confidentieel

V
V
V
V

Opgenomen in SO 0023: Taak risico analyse
Opgenomen in SO 0023: Taak risico analyse
Opgenomen in SO 0023: Taak risico analyse
Onderdeel van de HSSE int roduct ie en de CoW
t rainingen dag. Tevens is er een st anding order
0002: Beleid t en aanzien van pot ent iële
ont st ekingsbronnen.
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Check of de inhoud tenminste het volgende bevat:
De bevoegdheden en verant w oordelijkheden.
De w ijze w aarop t oezicht w ordt uit geoefend.
Verifieer of voor de maat regelen die zijn voort gekomen uit de
risicobeoordeling een inspect ie- & onderhoudsplan is
vast gest eld conform IEC 60079-17.
Verifieer of bij de eerst e inspect ie na een w ijziging, nieuw bouw
of t ijdens de nulmet ing (invoering ATEX), de t abel 1, 2,
3 de kolom gedet ailleerd t oegepast w ordt .

V
V
V

X

Verifieer of bij de periodieke inspect ies van de t abel 1, 2 of 3
t enminst e de kolom visueel w ordt t oegepast . De kolom
nauw keurig (Close) alleen als er redenen zijn voor meer diepgang
bij de periodieke inspect ies.

X

Verifieer of de inspect iefrequent ie en de onderhoudsw ijze van
met CE-Ex gekenmerkt mat erieel in overeenst emming zijn met
de gebruiksaanw ijzing van de leverancier. Indien deze niet meer
beschikbaar is moet deze zijn opgest eld a.d.h.v.IEC 60079-17.

V

Opgenomen in procedure 19: Cont rol of Work
Opgenomen in Procedure 19: Cont rol of Work en
St anding Order 0007: w erkvergunningen
Binnen de BAT w ordt gebruik gemaakt van een
eigen inspect ie- en onderhoudsprogramma
gebaseerd op de uit komst en van veiligheidsst udies.
Bij de nul met ing is gebruik gemaakt van de
checklist die Imt ech opgest eld heeft voor de
invent arisat ie. Deze is opgest eld conform de
vereist en vanuit de norm .Er w ordt bij ingebruik
name van nieuw e inst allat ies / na w ijzigingen geen
gedocument eerde ATEX inspect ie uit gevoerd.
Bij inspect ies van apparat uur w ordt gebruik
gemaakt van TAM t aken. Deze zijn opgenomen in
D7I het maint enance management syst eem dat op
de BAT gebruikt w ordt . De TAM kaart geeft aan als
equipment groep geïnspect eerd moet w orden t en
aanzien van ATEX en bevat een kort e opsomming
van de t e inspect eren punt en. Er w orden geen
checklijst en per equipment nummer (ID) ingevuld.
De t aak w ordt in het syst eem geslot en voor de
gehele groep. Waarbij w el een opmerking
opgenomen w ordt als er bijzonderheden zijn.

Borg in de MoC procedure dat voor ingebruikname
een ingebruikname inspect ie w ordt uit gevoerd door
de ATEX deskundige. Waarbij de result at en conform
de vereiset n vanuit de IEC 60079-17
gedocument eerd w orden.
Updat e het D7I syst eem zodat inspect ies per
equipment id. gefiled w orden en pas de TAM
inst ruct ie aan dat onderhoud uit gevoerd w ordt
conform de IEC 60079-17.

Veel van de gebruiksaanw ijzingen van ouder
mat erieel zijn niet meer beschikbaar. Daar w aar nog
w el beschikbaar zijn deze verw erkt in de TAM. Voor
soort gelijke equipment is dit overgenomen. De TAM
t aken zijn opgest eld per equipment t ype. De TAM
t aken verw ijzen w el naar de 60079-17 t en aanzien
van inspect ie.

Technische maatregelen
Zijn er t echnische maat regelen die voort komen uit de
risicobeoordelingen? Zo niet cont roleer de mot ivat ie?
Verifieer aan de hand van een st eekproef of elekt rische
apparat uur dat zich bevindt in een explosieve at mosfeer voldoet
aan:
o NEN-EN-IEC 60079-14:2001(nl)

Cont roleer st eekproefsgew ijs of de oppervlakt e t emperat uren
van de apparat uur in zone 1 en 2 dat geïdent ificeerd is als
pot ent ieel mechanische ont st ekingbron onder de T klasse is
(bijvoorbeeld; het e leidingen, het e react ordelen).
Verifieer of er aan w erknemers de juist e dissipat ieve
w erkschoenen beschikbaar is gest eld en w aar nodig
w erkkleding die niet st at isch kan ont laden en cont roleer of deze
ook w ordt gedragen.

Check of bij omst andigheden w aarbij st at ische oplading kan
opt reden of:
• aan aarding is gedacht (bv. bij elekt rost at isch geïsoleerde
flenzen, losst at ions, bigbags) en/of
• de vloer voldoende geleidend is; maximaal 106 ohm voor zone
0 en 1.
• aan het gebruik van ant ist at isch mat eriaal is gedacht (bv. bij
het gebruik van vulslangen).
Verifieer aan de hand van een st eekproef of op alle plaat sen
w aar een explosieve at mosfeer kan voorkomen en die in gebruik
zijn genomen na 1 juni 2003, apparat en en beveiligingssyst emen
w orden gebruikt overeenkomst ig de cat egorieën van At ex 95.
Verifieer of de gevarenzones zijn gekenmerkt met het driehoekig
bord met het symbool EX. Opmerking; Het moet duidelijk zijn
dat een persoon een gebied binnen st apt w aar explosiegevaar
kan heersen.

V

!

V

V

V

V
V

1 aanbeveling t en aanzien van de w erkplaat s.
Inmiddels is de st ookinst allat ie verw ijderd, daarmee
is de aanbeveling komen t e vervallen.
Bij de st eekproef is gezamenlijk met de At ex
Borg en document eer de uit komst en van onderhoud
deskundige gekeken naar de pompen van de
en inspect ies conform de IEC 600079-17 en 19
Et hanol Skid, de Theseus VRU en de Kyot o VRU.
Hierbij zijn geen afw ijkingen w aargenomen. De
opleverdocument at ie w as conform de norm. Echt er
de result at en van onderhoud en inspect ies w aren
niet aant oonbaar.
Bij de st eekproef is gezamenlijk met de At ex
deskundige gekeken naar de pompen van de
Et hanol Skid, de Theseus VRU en de Kyot o VRU.
Hierbij zijn geen afw ijkingen w aargenomen.
Eisen t en aanzien van de t e gebruiken PBM's zijn
opgenomen in SO 0013: persoonlijke
beschermingsmiddelen. Hierin is opgenomen dat de
kleding o.a. dient t e voldoen aan de EN 1149-1.
Schoenen dienen t e voldoen aan de EN 20345, t ype
S3.
Op de BAT w ordt gebruik gemaakt van aarding.
Tanks w orden als zij in t urn around gaan aan de
binnenzijde gecoat .. Leidingen zijn t hv flensen
voorzien van vonkbruggen.
Geleidende vloeren zijn n.v.t . voor de BAT.
Slangen van bv vacuüm t rucks zijn voorzien van een
koper draad
Theseus VRU, Kyot o VRU en Addit ive skid
uit gekozen voor st eekproef. Deze voldoen aan de
ATEX 95. Van alle genoemde inst allat ies is een
verklaring van de leverancier beschikbaar dat de
inst allat ies geschikt zijn voor de zonering.
Signalering aangebracht over de gehele t erminal.
Tevens opgenomen bij de t oegangshekken.
Zie ook ATEX signaleringsplan.

De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen (M OC)
Voorkom dat niet Ex-apparatuur wordt toegepast bij wijzigingen van de installatie
Auditaspect
Bevinding Opmerking
Verifieer of in de MOC procedure de nodige maat regelen zijn
voorgeschreven t er voorkoming van verw isseling van
inst allat iemat eriaal in zones w aar een explosieve at mosfeer kan
voorkomen.

Verifieer of in de MOC procedure is vermeld dat vóór de eerst e
inbedrijfst elling van een arbeidsplaat s en bij iedere belangrijke
w ijziging, uit breiding of verbouw ing van de arbeidsplaat s,
arbeidsmiddelen of het arbeidsproces w aarbij explosieve
at mosferen kunnen voorkomen, de explosieveiligheid van de
bet reffende inst allat ie w ordt gecont roleerd door een t er zake
deskundig persoon.

Confidentieel

X

X

Aanbeveling

Opnemen in de MOC procedure dat de
In de MOC procedure en de bijbehorende t emplat es voorgest elde w ijziging w ordt beoordeeld t en
en checklijst en is dit niet specifiek opgenomen. In
aanzien van ATEX en de t oepasbaarheid binnen de
het engineering formulier zijn w el vragen opgenomen geldende ATEX zonering door de ATEX deskundige.
bet reffende st at ische elekt ricit eit en of de
apparat uur geschikt is voor de zone.
In het engineering formulier zijn w el vragen
Opnemen in het change sign off formulier dat er een
opgenomen bet reffende st at ische elekt ricit eit en of inspect ie uit gevoerd t e w orden voor
de apparat uur geschikt is voor de zone, echt er er is inbedrijfst elling.
niet opgenomen in het project complet ion formulier En de ATEX deskundige hiervoor lat en aft ekenen.
of het change sign off formulier dat de inst allat ie
gecont roleerd w ordt / is door een t er zake
deskundig persoon t en aanzien van ATEX.
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De voorbereiding op noodsituatie (VN)
Is over noodsituaties nagedacht ?
Auditaspect

Bevinding Opmerking

Verifieer of vlucht middelen beschikbaar en gebruiksklaar zijn
indien de risicobeoordeling dat voorschrijft .

V
Check of de risicobeoordeling noodst room noodzakelijk acht
(bijvoorbeeld bij gasdet ect ie en gas alarm) en hoe hierin is
voorzien.

V

Het toezicht op de prestaties (TP)
Is in monitoring voorzien ?
Auditaspect

Dit is onderdeel van de t erminal HAZOP die
uit gevoerd w ordt . Op de BAT w ordt voornamelijk
gebruik gemaakt van mobiele gasdet ect ie. Op het
Laadrek, de pompplat formen met "oude pompen en
de gasarea is voorzien van gasdet ect ie. Als de
st room uit valt gaat er direct een signaal naar de
cont role kamer. Daar is een back-up pow er
voorziening voor ongeveer 30 minut en zodat de sit e
gecont roleerd af geschakeld kan w orden.

Bevinding Opmerking

Verifieer hoe het st aat met de follow -up van act iepunt en
(priorit eit en, eigenaars, st reefdat a) uit de risicobeoordeling.

!

Verifieer of de t er zake deskundig persoon voor explosieveiligheid
geïnformeerd w ordt over de oorzaken van de ongevallen en
incident en die At ex gerelat eerd zijn.

V

Aanbeveling

Vlucht middelen zijn voorzien voor normale
fabrieksomst andigheden. Indien er w erkzaamheden
w orden verricht en aanvullende middelen vanuit de
TRA noodzakelijk geacht w orden, w ordt dit d.m.v.
de w erkvergunning geborgd.

Aanbeveling

Act ie it ems vanuit de RI&E en het EVD zijn
Openen van de openst aande act ies voort komend
opgenomen in ATS. Act ie it ems uit de eerst e versie uit de riscobeoordeling in ATS.
van het EVD zijn overgenomen en geïmplement eerd.
In de laat st e versie st aan 2 aanbevelingen t en
aanzien van het implement eren van de IEC 60079-17
voor inspect ie en IEC 60079-19 voor reparat ie van
elekt rische apparat uur en arbeidsmiddelen. De
openst aande it ems zijn niet geborgd in ATS of
Tr@ct ion.
De t eamleader Engineering & Maint enance w ordt
maandelijks geïnformeerd over alle incident en en
near misses w elke plaat sgevonden hebben op de
BAT in de BLT meet ing. Daarnaast w orden Lessons
Learned gedeeld met alle bet rokken medew erkers
en medew erkers voor w ie de informat ie relevant is.

Explosieveiligheidsdocument
Is door het bedrijf een Explosieveiligheidsdocument (hierna t e
noemen EVD) opgest eld ?

V
Ident ificat ie en beoordeling van de explosierisico’s bij het
ont w erp, de aanleg, de bediening en het onderhoud van
inst allat ies, apparat en en beveiligingssyst emen.

X

De w ijze w aarop de arbeidsplaat sen en de arbeidsmiddelen,
met inbegrip van de alarminst allat ies, met de vereist e aandacht
voor explosieveiligheid zijn ont w orpen, w orden gebruikt of
bediend en onderhouden.
Welke gebieden zijn ingedeeld in zones.

V
V

De w ijze w aarop uit voering is gegeven aan explosieveiligheidsmaat regelen

De w ijze van samenw erking w anneer meerdere w erkgevers op
één arbeidsplaat s w aar explosieve at mosferen kunnen heersen,
arbeid doen verricht en.

Audits en beoordeling
Is er een auditplan aanwezig?
Auditaspect

V
!

Opgenomen in hoofdst uk 5: Beschrijving van de
algemene t echnische maat regelen en hoofdst uk 6:
beschrijving van de organisat orische maat regelen
van het EVD.
Er is een zoneringst ekening opgenomen in de bijlage
van het EVD. (t oelicht ing in hoofdst uk 4: met hode
gevarenzone indeling van het EVD)
Opgenomen in hoofdst uk 5: Beschrijving van de
algemene t echnische maat regelen en hoofdst uk 6:
beschrijving van de organisat orische maat regelen
van het EVD.
In hoofdst uk 6: beschrijving van de organisat orische
maat regelen van het EVD, w ordt de verw ijzing
gemaakt naar SO 0007. Het CoW proces is nog niet
opgenomen in het EVD.

Bevinding Opmerking

Verifieer of er in het audit plan aandacht w ordt best eed aan de
implement at ie van de At ex 137.

X
Verifieer of de direct ie in haar analyse van het gevoerde
bedrijfsbeleid rekening houd met de st and van zaken met
bet rekking t ot de implement at ie van de At ex 137.

!

Confidentieel

Er is een separaat EVD opgest eld voor de BAT in het
EVD w ordt verw ezen naar een verdiepende RI&E
t .b.v. explosieveiligheid die in 2006 is opgest eld. Dit
document is alleen digit aal bij de afdeling
Engineering beschikbaar. Tevens is er een algemene
RI&E, w elke naar het EVD verw ijst en een
veiligheidsrapport opgest eld voor de BAT.
In het EVD w ordt verw ezen naar een RI&E die
Geadviseerd w ordt om de RI&E t en aanzien van
uit gevoerd is in maart 2006. Deze RI&E is niet
explosieveiligheid t e act ualiseren. En t e borgen dat
volledig. Niet alle locat ies zijn beoordeeld. Voor de deze periodiek herzien w ordt .
niet beoordeelde locat ies w ordt verw ezen naar het
Veiligheidsrapport en de result at en van de HAZOP
st udies. Deze document en bevat t en echt er geen
invent arisat ie zoals bedoeld w ordt in art ikel 3.5 van
het Arbobesluit . Bovendien is de verdiepende RI&E
uit gevoerd in 2006 op basis van de uit gangspunt en
zoals omschreven in de NPR 7910. Bij het overgaan
op de IP 15 is geen nieuw e RI&E uit gevoerd. Het
document is ook niet bij w ijzigingen aangepast .
Daarnaast bevat het RI&E rapport geen risico
w eging en st aan er nog openst aande act ies in
w aarvan niet t raceerbaar zijn of deze opgevolgd
zijn.

Niet specifiek als onderw erp opgenomen. ATEX
valt onder OMS element 3.1 Risk assessment and
management en 3.3 Process Safet y. Deze
element en zijn w el onderdeel van het audit plan van
de BAT. Echt er t ot op heden nog geen int erne audit
met ATEX als deelonderw erp uit gevoerd.
Dit w ordt niet als agenda onderw erp besproken.
De management review w ordt gedaan op basis van
het OMS syst eem. Hierbij w orden alle element en
besproken zo ook element 3.1 Risk assessment and
management en 3.3 Process safet y, w aaronder de
implement at ie van ATEX 137 valt .

Tijdens de volgende revisie EVD dient het CoW
proces van de BAT en de bijbehorende procedures
en St anding Orders opgenomen t e w orden in het
EVD.

Aanbeveling
ATEX 137 opnemen als audit onderw erp in het
audit plan van de BAT.

ATEX 137 opnemen als deelonderw erp bij OMS
element 3.3 t ijdens de management review .
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13.4 Bijlage 4: Overzicht ATEX-trainingen AT
Trainingsnaam
ATEX advanced
Training

ATEX basis
training

Confidentieel

Herhalings
frequentie

Beschrijving van de
trainingsinhoud
Wettelijk kader
Gevarenzone –indeling
Ontstekingsbronnen
Beperking van explosierisico’s
Beschermingswijzen
Ex-markering van apparatuur
Onderhoud / reparatie IECEx
Inspecties / projecten
ATEX-95
Documentatie
Gedrag
Handgereedschap
Wettelijke kaders
Gevarenzone-indeling
Ontstekingsbronnen
Operations en
risicobeheersing
Gedrag
Handgereedschap

Verplicht voor
• CoW Authority
• Area Authority
• Issuing authority (IA)
(vergunningen uitgifte)
• Isolating authorities (IsA) E&I
• Opdrachtgever
• HSSE afdeling

• COW single point of
accountability (SPA)
• Area Superintendent
• Area Shift Supervisor
• Isolating authorities (IsA) WTB
• Gastester Level 1-2
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13.5 Bijlage 5: Zoneringstekening AT

Confidentieel
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13.6 Bijlage 6: Gap Assessment NPR 7910-1 versus IP15
1

Hoofdstukken NPR 7910-1
Onderwerp en toepassingsgebied

2

Verwijzingen

3

Termen en definities

4
4.1
4.2

Brandbare stoffen en hun eigenschappen
Algemeen
Vrijkomen van de brandbare stof

4.3

Menging met lucht

4.4

Explosiegrenzen

4.5
4.5.1
4.5.2

Ontstekingsbronnen
Algemeen
Temperatuurklasse

4.5.3

Gasgroep

4.6

Brandbare nevels

5
5.1

Principe van de gevarenzone-indeling
Algemeen

5.2

Indelingscriteria

5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5

Indelingsplicht
Zonesoort
Algemeen
Gevarenbronnen
Ventilatieomstandigheden
Afmetingen van de zone

5.6

Vorm van de zone

5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3

Overwegingen bij het vaststellen van gevarenzones
Algemeen
Overzichtelijkheid en duidelijkheid van de indeling
Aan de indeling verbonden kosten

Confidentieel

Vergelijking met de IP15
Informatie komt op hoofdlijnen overeen met de informatie in hoofdstuk 1 van de IP 15.
Beide normen zijn gebaseerd op de IEC 60079-10.
In de IP 15 wordt in annex I met name naar Amerikaanse en Britse normen verwezen, terwijl
de NPR 7910-1 met name naar de NEN-EN normen, PGS-en, de Europese richtlijnen en andere
Nederlandse praktijk richtlijnen verwijst. Wel verwijzen beide naar de IEC 60079 serie.
Beide normen refereren naar de termen en definities van de IEC 60079-10. In de NPR zijn deze
allemaal opgenomen in hoofdstuk 3 met de verwijzing naar de betreffende paragraaf in de IEC
60079-10 in de IP 15 zijn de termen en definities uitgewerkt in paragraaf 1.6 en Annex H.
In de IP 15 is in paragraaf 2.1 expliciet opgenomen dat in de IEX 60079 serie de term explosief
gebruikt wordt als synoniem voor de term brandbaar.

Introductie en beschrijving van brandbare stoffen en hun eigenschappen.
Komt overeen met paragraaf 1.4.2 van de IP 15, beide normen gaan er vanuit dat het vrijkomen
van brandbare stoffen tot een minimum beperkt dient te worden.
In deze paragraaf wordt de invloed van de vermenging van gasvormige brandbare stoffen met
lucht beschreven. Daarbij wordt aangetekend dat hierop turbulentie, snelheid van uitstroming
en dichtheid van de stof van invloed zijn. Dit terwijl de IP 15 in paragraaf 1.8 aangeeft dat de
vorm van het gezoneerde gebied niet gerelateerd is aan de relatieve dichtheid van de stof.
Maar enkel gebaseerd zijn op de hoek waaronder de stof vrijkomt en de afstand van het punt
van vrijkomen en de grond. Wel met de aantekening dat als er sprake is van het vrijkomen
van gassen met een dichtheid kleiner dan lucht, die niet onder druk vrijkomen dit apart
geëvalueerd worden.
Beschrijft de relatie tussen explosies en de LEL en UEL. De toelichting en verwijzing is
gedetailleerder dan in de IP 15 opgenomen is. Hier wordt niet specifiek over de LEL gesproken.
In paragraaf 6.5 wordt wel over de Lower Flammable Limit (LFL) gesproken
Komt overeen met paragraaf 7.3 en hoofdstuk 8 van de IP 15
Komt grotendeels overeen met paragraaf 7.7 van de IP 15 beide verwijzen naar de IEC 60079-20
voor een lijst met gegevens van gassen en dampen. Echter de IP 15 geeft aan dat kleine hete
oppervlakte gassen niet kunnen ontsteken. Hierbij wordt verwezen naar de IEC 60079-0 en de
BS EN 50014, welke een versoepeling van de maximum temperatuur bij de verschillende
temperatuurklasse geven (25˚C voor T4 t/m T6 en 50˚C voor T1 t/m T3)
Komt overeen met Paragraaf 7.6. Beide normen verwijzen naar de IEC 60079-20-1 voor de
gegevens van gassen en dampen.
Beide normen duiden aan dat indien een nevel gevormd wordt door een brandbare vloeistof
dat een explosieve atmosfeer kan ontstaan, maar dat doordat de ontstekingseigenschappen
en de verspreidingseigenschappen van een groot aantal omstandigheden afhankelijk zijn het
moeilijk is om de afmetingen van een eventuele gevaren zone aan te geven. Waarbij de NPR
7910-1 een eenvoudige uitleg geeft, terwijl de IP 15 in annex A paragraaf 1.1 en 1.3 een
toelichting geeft op onderverdelingen in classificaties. Beide normen verwijzen hiervoor naar
IEC 60079-10.
Beide normen maken gebruik van de indeling in niet gevaarlijke gebieden en de verdeling van
gevaarlijke gebieden in 3 zones. Zone 0, zone 1 en zone 2. De omschrijving van de zones is
nagenoeg gelijk, waarbij de NPR gedetailleerder is door de toevoeging van %. Een verschil
tussen de NPR en de IP 15 is dat de IP 15 de voorkeur geeft aan de term "brandbare" atmosfeer
i.p.v. "explosieve" atmosfeer. Volgens de IP15 is de term explosieve een bijzondere geval van
ontvlambaar. De strekking blijft verder gelijk.
Duidelijke uitleg van de indelingscriteria met een verwijzing naar het stroomschema voor de
indeling. Dit is een andere benadering dan de IP 15 die 3 soorten benaderingen kent: De direct
example approach, de point source approach en de risk based approach.
komt overeen met de IP 15 hoofdstuk 1
Komt overeen met IP 15 hoofdstuk 1
Komt overeen met IP 16 paragraaf 1.6.4
Komt overeen met IP 15 paragraaf 1.7 Verdere uitwerkingen volgen verder in de normen
Hierbij wijkt de NPR af van de IP 15 doordat er in de NPR een vereenvoudigde methode voor
het bepalen van de gevarenzones wordt gegeven die gebaseerd is op een drietal
vereenvoudigingen. Hierbij worden de gevarenbronnen qua lekgebied ingedeeld in 2
grootten. (< 1 g/s en 1g/s tot 10 g/s). In de IP 15 wordt gebruik gemaakt van tabellen gebaseerd
op de verspreidingsberekeningen (zie ook Annex C- part 3)
Hierbij wijken de NPR en de IP 15 van elkaar af. De IP 15 geeft in paragraaf 1.8 aan dat uit
onderzoek is gebleken dat voor de meeste releases van onder druk staande bronnen, de vorm
van de gevarenzone niet is gerelateerd aan de relatieve dichtheid van de vloeistof of gas.
Alleen in beschutte en afgesloten zones en bij het druk loos vrijkomen van gassen met een
dichtheid kleiner dan lucht, moet dit worden beoordeeld als de vrijgekomen stof lichter dan
lucht is. Terwijl de NPR aangeeft dat de dampdichtheid van het brandbare gas ten aanzien van
de omgevingslucht van belang is.
Komt overeen met de stelling van de IP15
Komt overeen met IP 15 paragraaf 2.6
Komt overeen met IP 15 paragraaf 1.4.2
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6
6.1

Gegevens nodig voor de gevarenzone-indeling
Brandbare stoffen

Komt overeen met IP 15 paragraaf 1.6.3 en Annex A. Groot verschil is wel dat volgens de
omschrijvingen van de NPR 7910-1 afhankelijk van het vlampunt en de opslag temperatuur
stoffen geclassificeerd dienen te worden. Uit de toelichting ten aanzien van opslag tanks, zou
geconcludeerd kunnen worden dat tanks waarin producten opgeslagen worden met een
vlampunt hoger dan 600C zonering niet van toepassing is . De IP15 paragraaf geeft in 3.2.1
note 1 aan dat tanks waarin producten opgeslagen worden met een categorie Class III (1:
vlampunt 55-100 °C) ook als gezoneerd beschouwd moeten worden nl als een zone 1 door de
mogelijkheid van het ontstaan van mist of spay in de ruimte tussen de vloeistof en het dak.
De NPR gaat uit van normaal bedrijf, dus calamiteiten wordt niet meegenomen. Ontstaan van
mist of spray kan alleen ten gevolge van een lekkage die als een calamiteit wordt beschouwd.
De IP-15 is in die zin dus strenger dan de NPR.

6.2

Minimale hoeveelheden

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.5.1

Gevarenbronnen
Algemeen
Continue gevarenbronnen
Primaire gevarenbronnen
Secundaire gevarenbronnen
Onderdelen die niet als gevarenbron worden beschouwd
Leidingen en appendages

7.5.2
7.6
7.7
7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.7.4
7.7.5
8
8.0
8.1
8.2

UN-verpakkingen
Afmetingen van de gevarenbron
Afblaasveiligheden als gevarenbron in de buitenlucht
Algemeen
Afblaasveiligheden als continue bron
Afblaasveiligheden als primaire bron
Afblaasveiligheden als secundaire bron
Afblaasveiligheden niet beschouwd als gevarenbron
Ventilatie in de omgeving van de gevarenbron
Algemeen
In de buitenlucht geplaatste gevarenbron
In een open gebouw geplaatste gevarenbron

8.3
8.3.1
8.3.2

In een gesloten gebouw geplaatste gevarenbron
Geen ventilatie
Beperkte ventilatie

8.3.2.2 Bepaling van de ventilatiecapaciteit

8.3.3

Kunstmatige ruimtelijke ventilatie

8.3.4

Kunstmatige plaatselijke ventilatie

8.3.5

Groot gebouw

8.3.6

Beschikbaarheid van ventilatie

Confidentieel

Beide normen geven aan dat het uitvoeren van een gevarenzone-indeling alleen zinvol is
indien er meer dan een zekere hoeveelheid brandbare stof aanwezig kan zijn of zou kunnen
vrijkomen. Daarnaast geven ook beide normen aan dat in sommige gevallen ook bij kleinere
hoeveelheden een gevarenzone indeling gemaakt moet worden, op basis van specifieke
risico's of wettelijke vereisten. Er zit een verschil tussen de in de tabellen die aangeven
wanneer een gevarenzone -indeling noodzakelijk is. De tabel in de IP15 staan de
hoeveelheden uitgedrukt in liters, terwijl de NPR 7910 uitgaat van hoeveelheden in kg.
Daarnaast zijn de eigenschappen van de brandbare stoffen in de IP15 (Annex A) in 7
categorieën onderverdeeld terwijl de NPR onderscheid maakt in 3 (paragraaf 6.1) categorieën.
Daarnaast lijken de hoeveelheden te verschillen, waarbij met name voor brandbare
vloeistoffen de IP15 strenger lijkt. (dit is echter wel afhankelijk van de dichtheid van de te
beoordelen stof)
Komt overeen met IP 15 paragraaf 1.6.4
Komt overeen met IP 15 paragraaf 1.6.4
Komt overeen met IP 15 paragraaf 1.6.4
Komt overeen met IP 15 paragraaf 1.6.4
Beide normen geven aan dat onderdelen waarbij kan worden aangetoond door goed ontwerp,
beproeving, goede constructie, goed onderhoud en een goede bedrijfsvoering de kans op
vrijkomen van brandbare stof ook onder abnormale omstandigheden en tijdens onderhoud
verwaarloosbaar klein is, (dit geld alleen als ophoping van brandbare stoffen niet kan
plaatsvinden) niet als gevarenbron worden beschouwd. Waarbij de NPR een aantal
voorbeelden geeft.
Staat niet specifiek genoemd in de IP 15
Identiek aan de IP 15. in paragraaf 5.4.7 van de IP 15 wordt dit nader toegelicht.
Wordt omschreven in de IP 15 paragraaf 5.4.4 Vents to atmosphere, waarbij de IP15 duidelijke
afmetingen geeft. In de meeste gevallen zijn de in de IP 15 voorgeschreven afmetingen
strenger.

Identiek aan de IP15 paragraaf 6.1
identiek aan de IP15 paragraaf 6.2
In de NPR worden afmetingen geven waaraan voldaan dient te worden om iets een open
gebouw te mogen noemen. De IP15 geeft enkel aan dat er gaten / openingen in wanden en
daken moeten zitten om de natuurlijke ventilatie te garanderen.
Identiek aan IP15 paragraaf 6.4
IP15 paragraaf 6.4.1. Is strenger dan de NPR 7910. De NPR stelt dat met berekeningen moet
zijn aangetoond dat de lucht zonder mechanische hulpmiddelen in de gehele ruimte in
voldoende mate wordt ververst waarbij de opmerking aangeeft te denken valt aan 5x per uur.
Terwijl de IP15 minimaal 12x per uur vereist. D
De NPR 7910 maakt onderscheid in gematigde capaciteit (max 25% LEL) en voldoende
capaciteit (max 10% LEL). De IP15 spreekt over adequate en niet adequate ventilatie, waarbij
bij adequate ventilatie max 20% LFL / LEL mag voorkomen en inadequate gezien wordt als niet
acceptabel. NPR geeft formules voor berekeningen van de ventilatie capaciteit. IP15 geeft
deze niet.
Komt overeen met IP15 paragraaf 6.4.3. Echter de NPR geeft formules voor berekeningen van
de ventilatie capaciteit. IP15 geeft deze niet.
Komt overeen met IP15 paragraaf 6.4.3.1 Echter de NPR geeft aan dat de capaciteit zo groot
moet zijn dat de concentratie van brandbaar gas niet hoger kan worden dan 10% van de LEL. De
IP15 hanteert de norm voor adequate ventilatie van max 20% LFL/LEL. (paragraaf 6.4.1)
Niet specifiek opgenomen in de IP15. wel globaal omschreven in paragraaf 6.4.1. De NPR is
hier veel strenger.
Beide normen geven aan dat de zonering afhankelijk is van de beschikbaarheid en de
betrouwbaarheid van de toegepaste ventilatie methode. En geven aan dat maatregelen
aanwezig moeten zijn om bij uitvallen van de ventilatie veilig te kunnen afschakelen.
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9
9.1

Afmetingen en soort van de gevarenzone
Algemeen

9.2

Debiet van de gevarenbron

9.3
9.3.1

Ventilatieomstandigheden in de omgeving van de
gevarenbron
In de buitenlucht geplaatste gevarenbron

9.3.2

In een open gebouw geplaatste gevarenbron

9.3.3

In een gesloten gebouw geplaatste gevarenbron

9.4

Overzicht van ventilatieomstandigheden

9.5

Relatieve dampdichtheid van brandbaar gas

10
10.1
10.2

Begrenzing van de zone
Obstakels in de omgeving van de gevarenbron
Muren en wegen als zonegrenzen

10.3 Openingen in zonegrenzen
10.3.1 Algemeen

10.3.2 Openingen als mogelijke gevarenbronnen

10.3.3
10.3.4
11
12
12
12

13
13.1
13.2
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13
13.2.4
13.3
13.4
13.5

Komt overeen met het gestelde in de IP15 met uitzondering van de dampdichtheid (paragraaf
1.8 van de IP15)
Hierbij wijkt de NPR af van de IP 15 doordat er in de NPR een gemakkelijkere methode voor
het bepalen van de gevarenzones wordt gegeven die gebaseerd is op een drietal
vereenvoudigingen. Hierbij worden de gevarenbronnen qua lekgebied ingedeeld in 2
grootten. (< 1 g/s en 1g/s tot 10 g/s)
Niet vergelijkbaar met de IP15, aangezien de IP15 3 soorten benaderingen kent: De direct
example approach, de point source approach en de risk based approach.
Niet vergelijkbaar met de IP15, aangezien de IP15 3 soorten benaderingen kent: De direct
example approach, de point source approach en de risk based approach.
Niet vergelijkbaar met de IP15, aangezien de IP15 3 soorten benaderingen kent: De direct
example approach, de point source approach en de risk based approach.
Niet vergelijkbaar met de IP15, aangezien de IP15 3 soorten benaderingen kent: De direct
example approach, de point source approach en de risk based approach.
De tabellen van beide normen komen niet overeen met elkaar. Dit komt onder andere
doordat de NPR de factor Beschikbaarheid en capaciteit meeneemt. Een globale vergelijking
lijkt te laten zien dat de IP15 strenger is in de zone classificatie met name bij inadequate
ventilatie.
IP15 neemt de relatieve dampdichtheid niet mee in de bepaling van de vorm / grote van de
zonering. Echter in geval van binnen locaties of afgekaderde locaties kan de zone verhoogd
worden.
Identiek met de IP15 paragraaf 1.7.4
Zowel de NPR als de IP15 accepteren muren onder bepaalde omstandigheden als
zonegrenzen. De NPR 7910 geeft aan dat als over wegen een klein gedeelte van een zone 2
gebied loopt (ten hoogste ten breedte van 10% van de straal van de zone) dat dan de weg als
zonegrens mag worden aangemeld. IP15 geeft aan dat zoneringen over wegen vermeden
moet worden. En dat indien zonering over wegen loopt maatregelen getroffen moeten
worden.
Staat niet specifiek genoemd in de IP 15, wel wordt in Paragraaf 6.2.4. beschreven dat als
gebouwen openingen hebben die grenzen aan gezoneerd gebied. Dat het gebouw een
zonering toegekend krijgt een zone hoger dan het omliggende gezoneerde gebied als er de
lekkage of ophoping van brandbare gassen in het gebouw mogelijk is.
Staat niet specifiek omschreven in de IP15 echter de genoemde criteria in dit hoofdstuk
worden wel toegepast in de benadering van de IP15 en omschreven in o.a. hoofdstuk 6 van de
IP 15.
Staat niet in de IP15
Staat niet in de IP15

Indeling van openingen
Effect van openingen op de klasse van de gevarenbron
Afwijkende gebieden (AG)
Afwijkende gebieden
Staat niet in de IP15
Beslissingsschema’s voor de uitvoering van de gevarenzone-indeling
Beslissingsschema’s voor de uitvoering van de
Beide normen maken gebruik van beslissing schema's. Beide schema's zijn duidelijk te volgen
gevarenzone-indeling
en geven de werking van de norm vereenvoudigd weer. Echter door de verschillen in de
methodiek van bepalen, zijn de schema's niet vergelijkbaar met elkaar.
Specifieke installaties
Algemeen
Komt overeen met IP15 hoofdstuk 4. Echter gezien voor de bedrijfsvoering van de BAT dit niet
relevant is, is van dit hoofdstuk geen vergelijking gemaakt.
Mijnbouwwerken en mijnbouwinstallaties
Niet relevant voor BAT
Inleiding
Niet relevant voor BAT
Algemene bepalingen
Niet relevant voor BAT
Ventilatieomstandigheden
Niet relevant voor BAT
Specifieke installaties vervolg
Specifieke gevarensituaties rond putten en andere
Niet relevant voor BAT
uitrusting
Acculaadruimten
Niet relevant voor BAT
Analysebehuizing
Niet relevant voor BAT
Tankstations voor motorvoertuigen
Niet relevant voor BAT

Confidentieel
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14
14.1
14.1.1
14.1.2
14.1.3

Organisatorische aspecten
Presentatie en rapportage van de zone-indeling
Algemeen
Tekeningen
Indelingsrapport

14.2
14.3

Beheer van zone-indelingsgevens
Aanduiding van plaatsen waar explosiegevaar kan
heersen
14.4 Werkzaamheden in een gezoneerd gebied
14.4.1 Algemeen

14.4.2 Waarborgen van de afwezigheid van explosieve
atmosfeer

Confidentieel

Komt overeen met IP15 paragraaf 2.6
Komt overeen met IP15 paragraaf 2.6
Komt overeen met IP15 paragraaf 2.6, met die verstandhouding dat de IP15 niet specifiek over
een rapport praat als wel over toelichting bij de tekening.
Komt overeen met IP15 paragraaf 2.6
IP 15 benoemd wel dat de zones aangeduid moeten worden, echter geeft geen voorgeschreven waarschuwingsborden, de NPR schrijft wel een specifiek bord voor in bijlage G.
De IP15 gaat hier in paragraaf 8.4 globaal op in. Echter de NPR geeft duidelijk de max grens
voor uitvoering van werkzaamheden van max. 10% LEL in zone 1 en 2 en geeft voor zone 0 aan
dat werkzaamheden in deze gebieden extra aandacht behoeven. De NPR verwijst voor de
uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden naar de NEN-EN 50110-1
IP 15 benoemd dat er voldoende ventilatie moet zijn om ervoor te zorgen dat er geen
ophoping van brandbare stoffen aanwezig is. Gasdetectie is in Paragraaf 8.3 van de IP15
omschreven, echter hier zijn geen waarde aangegeven (In paragraaf 6.4.1. wordt hiervoor een
grens aangegeven van max 20% LFL / LEL) De NPR is hierin duidelijker / strenger. Deze schrijft
voor dat er bij werkzaamheden in zone 2 de gasconcentratie regelmatig moet worden
gecontroleerd, in zone 1 continue moet worden gecontroleerd en in zone 0 kunnen
werkzaamheden alleen uitgevoerd worden als de bron van de brandbare gassen is weg
genomen. En geeft aan dat gebied waar werkzaamheden worden uitgevoerd, als veilig te
beschouwen is als de gasconcentratie lager is dan 10% van de LEL.
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13.7 Bijlage 7: Lijst met geïnterviewde en respondenten brancheonderzoek
In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de geïnterviewde medewerkers ten behoeve van het
explorerend onderzoek en de respondenten van het brancheonderzoek.
Geïnterviewde medewerkers t.b.v. explorerend onderzoek:
Afdeling
Naam
AT- Engineering
Dhr. J. Neeleman
AT- Engineering

Dhr. F. Leenders

AT – Projects
AT – Maintenance

Dhr. D. Burnett
Dhr. E. Deken

AT – Maintenance
AT – Maintenance

Dhr. S. Maidoubi
Dhr. M. Klinkhamer

Functie
Senior project engineer
Electrical and Instrumentation
Project engineer Electrical and
Instrumentation
Managing Director Fabri
Senior technicus Electrical and
Instumentation
Werkvoorbereider E&I
Monteur E&I

Respondenten brancheonderzoek andere vestigingen in binnen en buitenland:
Bedrijf
Naam
Functie
Rotterdam Raffinaderij
Mw. W. van Gils – van Brink
Safety engineer
opdrachtgever
Opdrachtgever Switzerland
Dhr. U Muhmenthaler
HSSE advisor operations
(Zug)
Opdrachtgever Gelsenkirchen
Dhr. S. Brocking
Junior referent
GmbH
Explosionsschutz
Opdrachtgever UK Fuels Value
Dhr. E. Stephenson
Control of Work Advisor
Chain
Opdrachtgever Exploration (UK) Dhr. N. Paterson
North Sea SPU
Opdrachtgever Naperville (USA) Mw. J. Krumpolc
Fire & Explosion Analysis S&OR
S&OR R&M Engineering,
Technical Authority
Process Safety & Risk
Respondenten brancheonderzoek petrochemische bedrijven:
Bedrijf
Naam
Shell
Dhr. E. van Kuilen
Aircaft Fuels Supply B.V
Eurotank Amsterdam (ETA)
Nustar
Zeeland Refinery

Dhr. C. de Boer
Dhr. H. Boom
Dhr. R. Braaksma
Dhr. R. Vermeulen

Respondenten brancheonderzoek andere BRZO-bedrijven:
Bedrijf
Naam
DOW Benelux
Dhr. J. Verstraten

Aspen Oss B.V.
Albemarle catalyst Company
B.V
Kolb Nederland

Confidentieel

Functie
Process Technical safety
Netherlands Team Lead
Plant & Project Manager
Installatie verantwoordelijke
Lead HSE Specialist
Sr. Head operator /
Loadingmaster

Dhr. G. Raaijmakers
Dhr. M. Pieterse

Functie
Elektrisch Installatie
verantwoordelijke, Elektrisch
SME
ATEX deskundige
Process Safety advisor

Dhr. P. Hopstaken

Manager SHEQ
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AkzoNobel

Dhr. J.J. den Breems

Nederlandse Gasunie

Anoniem

Respondenten brancheonderzoek niet BRZO-bedrijven:
Bedrijf
Naam
Hoogheemraadschap van
Mw. V. van Elteren
Rijnland
Janssen Biologics
Dhr. H. Wolf
Foseco Nederland B.V.
Dhr. G. Engbers
Essent
Dhr. G. Verkooijen
Friesland Campina Creamy
Dhr. T. Knarren
Creation
E.ON
Dhr. C. Molenaar
Disa International
Mw. A. van Wieren
Anoniem (op verzoek van de
Dhr. J.L.M. Looijkens
heer zijn opdrachtgever)

Confidentieel

Discipline specialist Electrical
Engineering
Anoniem

Functie
Adviseur kwaliteit en veiligheid
EHSS Specialist
HSE manager
Technical trainer
Sr. Project Manager
E&I Project Engineer
SHE-Q officer
Veiligheidskundige / ATEX
adviseur
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13.8 Bijlage 8: Uitwerking reacties brancheonderzoek

1

Vraag ↓ Bedrijf→
Op welke wijze is de ATEX 137 richtlijn in de organisatie
geïmplementeerd? (welke technische en
organisatorische maatregelen zijn genomen, hoe is de
betreffende wetgeving geborgd)

Andere BP vestigingen (6)
Petrochemische bedrijven (5)
Door middel van de vereiste GP's en GDP's, Amerika
Alle 5 de bedrijven hebben een EVD opgesteld en ATEX
heeft andere norm voor zonering, maar basis is
opgenomen in het management systeem
hetzelfde.
De Duitse sites geven aan borging door wettelijke eisen.
BPRR heeft een aparte Site practice ten aanzien van
ATEX en een EVD opgesteld.

BRZO- bedrijven (6)
4 bedrijven hebben dit geïmplementeerd d.m.v. het
opstellen van een EVD
1 bedrijf heeft het geïmplementeerd in het VBS
1 bedrijf is nog bezig met implementeren van de ATEX
richtlijn.

Niet BRZO-bedrijven (8)
6 bedrijven hebben een RI&E ten aanzien van
explosieveiligheid uitgevoerd en de maatregelen vast
gelegd in een EVD.
1 bedrijf heeft maar incidenteel met ATEX te maken,
beoordelen per keer de risico's en maatregelen.
1 bedrijf geeft aan bezig te zijn met het opstellen van
een Arbo catalogus ten aanzien van ATEX

Op welke wijze wordt geborgd dat de genomen
technische en organisatorische maatregelen effectief
zijn / blijven?

Alle sites gebruiken hiervoor procedures. Daarnaast
regelmatige review van de documentatie en
veiligheidsstudies

3 bedrijven borgen dit door het periodiek herzien van
werkmethodes en procedures
2 bedrijven doen dit door periodieke inspecties en
audits
1 bedrijf gebruikt hiervoor de MOC procedure

5 bedrijven geven aan dit d.m.v. audits en inspecties te
borgen.
2 bedrijven borgen dit in het (maintenance)
managementsysteem
1 bedrijf geeft aan dat dit nog vastgelegd moet worden.

2

Op welke wijze is geborgd dat het Explosie
D.m.v. het zelf verificatie proces en audits.
Veiligheidsdocument (EVD) een levend document blijft?
3

Op welke wijze zijn de taken, verantwoordelijkheden en Alle vestigingen geven aan dat dit niet altijd formeel
bevoegdheden ten aanzien van ATEX geborgd binnen de vastgelegd is in de functie omschrijvingen. Wel staan
4 organisatie?
competentie vereisten opgenomen in de procedures. Er
wordt bij functie wijzigingen gewerkt met MOC proces
om kennis te borgen.
Hoe is ATEX geborgd in het veiligheidsrapport van de
Alleen van toepassing voor BPRR. Andere landen geen
organisatie? (alleen van toepassing voor BRZO
VR aanwijzing.
5 bedrijven)

2 bedrijven gebruiken hiervoor de MOC procedure en
periodieke beoordeling vanuit het management
systeem.
1 bedrijf voert jaarlijks een beoordeling van het EVD en
de daaruit komende maatregelen uit.
1 bedrijf borgt dit d.m.v. interne en externe audits
1 bedrijf heeft dit geborgd in het management systeem.

Alle bedrijven geven aan dat het aanpassen van het EVD 4 bedrijven hebben het EVD opgenomen in het MOC
en de zoneringstekening onderdeel van het MOC proces proces en werken het EVD bij n.a.v. wijzigingen.
is
2 bedrijven heeft dit opgenomen in het management
systeem.

2 bedrijven hebben dit geborgd d.m.v. het
documentbeheerssysteem
6 bedrijven geven aan dat het document levend blijft
door regulier overleg met de technische afdelingen.

4 bedrijven hebben dit geborgd in de functie
omschrijving
1 bedrijf heeft dit geborgd in het VBS

3 bedrijven hebben dit vastgelegd in een competentie
matrix of functie omschrijving
2 bedrijven hebben dit opgenomen in de procedures /
werkmethode
1 bedrijf heeft deskundige aangesteld.
4 bedrijven hebben ATEX en de zoneringstekening of
een verwijzing daarnaar opgenomen in het EVD.
1 bedrijf heeft dit in het VBS opgenomen. VR verwijst
naar VBS
1 deskundige heeft het niet kunnen vinden.
5 bedrijven hebben voor eigen personeel een aparte
training instructie. Informeren derden door
veiligheidsinstructie / toolboxen en TRA en/of
werkvergunning.
1 bedrijf heeft voor eigen personeel periodieke
instructies en stelt eisen aan derden ten aanzien van
kennis van ATEX

3 bedrijven hebben dit geborgd in de functie
omschrijvingen
4 bedrijven hebben dit vastgelegd in een procedure
1 bedrijf geeft aan dat dit nog onvoldoende vastgelegd
is.
n.v.t

4 van de 5 bedrijven hebben een verwijzing in het VR
opgenomen.
1 bedrijf heeft de vraag niet beantwoord

Op welke wijze wordt er voorlichting en onderricht
gegeven betreffende de risico’s en beheersmaatregelen
van het werken in gebieden met een verhoogd risico op
explosiegevaar? (zowel eigen personeel als aannemers)

BP RR: voor eigen personeel training afhankelijk van
functie. Voor aannemers opgenomen in de
veiligheidsinstructie.
Andere sites geven aan dat mensen die de training
moeten krijgen deze krijgen.

4 bedrijven geven aan dat eigen personeel een ATEX
training krijgt en aannemers geïnstrueerd worden door
veiligheidsvoorschriften / instructies
1 bedrijf geeft aan dat dit d.m.v. VGM plannen en TRA's
gebeurd.

Op welke wijze is bij inkoop van nieuwe apparatuur /
gereedschap geborgd dat deze geschikt is voor de
zonnering waarbinnen deze gebruikt worden?

Alle sites geven aan dat dit opgenomen wordt in de
scope of work. Daarnaast heeft BP GP's waarin
specificaties opgenomen zijn. BP RR heeft voor veel
voorkomende inkopen inkoop specificaties opgesteld.
BP Zwitserland heeft dit uitbesteed.

3 bedrijven geven aan dat dit in het MOC proces naar
voren komt.
2 bedrijven maken gebruik van de engineering practice
van Shell.

Alle bedrijven geven aan dit mee te nemen in het
inkoop proces (scope / inkoopvoorwaarden of d.m.v.
MOC)

6 bedrijven hebben dit geborgd in de inkoop procedure
(waarbij 4 bedrijven aangeven dat de scope vooraf
goedgekeurd moet worden door een deskundige)
1 bedrijf heeft dit gebord d.m.v. de MOC procedure
1 bedrijf geeft aan dit nog onvoldoende geborgd te
hebben.

3 bedrijven gebruiken hiervoor de afronding van de
MOC en een opleveringsdocument voor.
2 bedrijven geven aan een inspectie voor
ingebruikname te doen.

Alle bedrijven hebben dit opgenomen in het MOC
proces.
2 bedrijven hebben naast het MOC proces ook nog een
commissioning voor ingebruikname.
1 van de bedrijven doet naast het MOC proces een
PHSSER.

5 bedrijven hebben dit geborgd in de MOC procedure.
2 bedrijven hebben dit geborgd in de inkoopprocedure
en een controle / inspectie voor dat materiaal /
equipment geplaatst wordt.
1 bedrijf geeft aan dit nog onvoldoende geborgd te
hebben. Maar hier wel mee bezig te zijn.

6

7

Op welke wijze is geborgd dat bij wijzigingen aan
MOC proces en ingebruikname inspecties
installaties en apparatuur dat deze conform de geldende
zonering worden opgeleverd?
8

Confidentieel
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1 bedrijf heeft de instructies voor eigen en aannemer
personeel geborgd in de veiligheidsintroductie, kick-off
meetingen, toolboxen
Bij 7 van de 8 bedrijven krijgen de eigen mensen een
ATEX training, aannemers via kick-off /
werkvergunningen.
4 bedrijven geven aan de aannemers te instrueren
d.m.v. de werkvergunning en eventueel toolboxen.
1 bedrijf heeft een externe deskundige ingehuurd om
aannemers te instrueren en te helpen met de
werkvergunningen.

Vraag ↓ Bedrijf→
Andere BP vestigingen (6)
Op welke wijze is het onderhoud en de inspecties van
Uitvoering door gecertificeerde medewerkers of
EX equipment (installaties / apparatuur en gereedschap) gecertificeerde aannemers.
binnen uw organisatie geregeld? Wordt dit uitgevoerd
door daarvoor gecertificeerde bedrijven /
medewerkers?

Petrochemische bedrijven (5)
Alle bedrijven hebben dit uitbesteed aan een
gecertificeerde aannemer

9

Op welke wijze is geborgd / welke maatregelen worden Control of work proces
genomen zodat werkzaamheden in gebieden met een
10 verhoogd explosiegevaar veilig uitgevoerd kunnen
worden?
Hoe wordt geborgd dat gereedschap en materiaal dat bij de meeste grote BP sites hebben een tool room waar
werkzaamheden in deze gebieden voldoet aan de voor gereedschap vooraf geïnspecteerd wordt. Eisen zijn
de zonering geldende eisen?
opgenomen in de werkvergunning. Naast inspecties
11
tijdens de uitvoering. Kleinere sites borgen dit in het
CoW proces met de werkvergunningen en toezicht.

Hoe wordt toezicht gehouden dat de vooraf
Toezicht is opgenomen in het CoW proces. Toezicht
vastgestelde beheersmaatregelen bij de uitvoering van vanuit de verstrekker van de werkvergunning.
werkzaamheden in gebieden met een verhoogd risico
Werkplekinspecties en SOC rondes
op explosiegevaar worden nageleefd?
12

Zien jullie hierin verbeterpunten?

13

Confidentieel

Alle bedrijven hebben dit geborgd in het
werkvergunningenproces.
1 bedrijf noemt daarnaast ook nog het VGM plan

BRZO- bedrijven (6)
2 bedrijven besteden onderhoud / reparatie uit aan
gecertificeerde aannemers. Inspecties worden
uitgevoerd door eigen personeel dat daarvoor opgeleid
is.
2 bedrijven geven specifiek aan dat dit conform de NEN
60079-17 wordt uitgevoerd door aantoonbaar opgeleide
medewerkers. (aannemers / eigen)
1 bedrijf heeft dit opgenomen in het onderhoudsplan.
Reparaties / inspecties worden uitgevoerd door
gecertificeerde medewerkers
1 bedrijf probeert het aantal EX gebieden zoveel
mogelijk te voorkomen. Onderhoud en inspecties in
deze gebieden wordt uitgevoerd door intern opgeleide
medewerkers.
Alle bedrijven geven aan dit te borgen met de
werkvergunningen en TRA-proces. Indien nodig wordt
LOTO toegepast.

Niet BRZO-bedrijven (8)
6 bedrijven hebben dit geborgd in het
onderhoudssysteem en maken indien nodig gebruik van
gecertificeerde aannemers
1 bedrijf heeft de inspecties volledig uitbesteed aan een
gespecialiseerde firma en stelt (nog) geen eisen aan
certificatie van aannemers.
1 bedrijf heeft de vraag niet beantwoord.

Meer duidelijkheid over competentie niveau bv door
opleidingen en trainingen volgens de IECEx
Meer mensen toezicht laten houden
Meer aandacht aan ATEX binnen VCA
Uniform systeem ten aanzien van de beheersing

Aanleveren documentatie in eigen taal
Toezicht houdende taken
Meer duidelijkheid over competentie niveau
Continu verbeterpunten mogelijk

7 bedrijven gebruiken hiervoor werkvergunningen en /
of taak risico analyses.
1 bedrijf geeft aan dit te borgen door alleen te werken
met bevoegde personen.
4 van de 8 bedrijven gebruikt een LOTO procedure.
Alle bedrijven hebben dit opgenomen in de
5 bedrijven borgen dit met werkvergunningen en indien 5 bedrijven hebben dit geborgd d.m.v. de
werkvergunning. En door het houden van toezicht
geen EX gereedschap beschikbaar is worden aanvullend werkvergunning
tijdens de uitvoering.
gasmetingen (LEL) voorgeschreven.
2 bedrijven controleren dit vooraf
1 bedrijf controleert dit voorafgaand aan de
1 bedrijf geeft aan dat er geen werkzaamheden verricht 1 bedrijf geeft aan dat dit geborgd is door de expertise
werkzaamheden.
mogen worden in zone 0 of 1. En in zone 2 geen
van de uitvoerende personen.
aanvullende eisen ten aanzien van gereedschap /
materiaal gelden.
Alle bedrijven geven aan werkplek inspecties te houden Alle bedrijven geven aan dat er toezicht wordt
Bij 4 bedrijven wordt het toezicht gehouden door de
tijdens werkzaamheden.
gehouden door de verstrekker van de werkvergunning. medewerkers die de werkvergunningen verstrekken.
Daarnaast worden werkplekbezoeken /
Bij 2 bedrijven wordt dit gedaan door de
veiligheidsrondes gehouden.
veiligheidsafdeling
Bij 1 bedrijf wordt dit gedaan door ingehuurde
brandwachten / veiligheidswachten
1 bedrijf heeft deze verantwoordelijkheid bij de
aannemer gelegd.
Daarnaast worden er bij 5 bedrijven ook
veiligheidsrondes / Oog rondes en audits uitgevoerd.

Alle vestigingen geven aan dat er altijd ruimte voor
Safety culture.
verbetering is. Met name bewustzijn, toezicht en
Bewustzijn van de risico's
naleven van de afspraken.
ATEX formeler regelen / borgen
BP Zwitserland geeft aan dat doordat er steeds meer
werk uitbesteed wordt, de grip erop minder wordt
doordat interne kennis betreffende ATEX verloren gaat.
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