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Algemene gegevens  

Tabel 1. Autorisatie tabel  
Rol Naam Functie Paraaf akkoord 
Procedure-eigenaar  Manager Operations RZB 

Manager Operations DUV 
 

Toetser  Manager SHEQ  

 

Tabel 2. Versiebeheer 
Versie Datum Naam Aard van de wijziging 
1 2-8-2017 P. Vanrolleghem Uit aannemershandboek gehaald, 

geactualiseerd en omgezet in nieuwe 
huisstijl 

2 23-3-2018 P. Vanrolleghem Actualisatie 
3 15-1-2021 D. Feege Controle en actualisatie 

1. Doel 

Het doel van deze procedure is veilig te werken met arbeidsmiddelen. 
 
 
2. Toepassingsgebied 
Deze instructie is van toepassing op de AVR medewerkers van: 
☒ AVR Rozenburg 
☒ AVR Duiven 
☒ Contractors 
☐ Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

☒  Overslagstation Binckhorstlaan 
☒  Overslagstation Utrecht 
☒  Overslagstation Keilehaven 
☒  Overslagstation Brielselaan 

 
 
3. Definities en afkortingen 
 

Tabel 3. Definities en afkortingen 
Definitie / afkorting  Verklaring 
 :  
 :  
 :  
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4. Werk-wijze 
 

  

Nr.  

4.1 
 
Werken aan elektrische installaties en aangedreven elektrisch equipment 
 

4.1.1 Inleiding 
 

Onder arbeidsmiddelen wordt verstaan alle apparaten, machines, werktuigen en gereedschappen die op de werkplek gebruikt 
worden. Uitsluitend goed onderhouden en aantoonbaar jaarlijks goedgekeurde arbeidsmiddelen mogen op het terrein worden 
ingezet. Arbeidsmiddelen dienen te voldoen aan de verwijzingen uit Hoofdstuk 7 van het Arbobesluit en NEN 3140.  

De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen, dat gas- en zuurstofflessen, elektrisch handgereedschap en   -materieel aan het 
einde van de werkdag veilig wordt afgesloten. Arbeidsmiddelen die defect en/of beschadigd zijn mogen niet worden gebruikt en 
dienen van de werkplek verwijderd te worden.  

4.1.2 Explosieve verlichting, apparatuur en equipment (EX-proof) 
 
Op plaatsen die in de zogenaamde explosiegebieden liggen, herkenbaar aan de daar geplaatste pictogramborden, is het gebruik van 
explosieve verlichting, -apparatuur, -equipment, -gereedschap en/of mobiele telefoons verplicht.  

4.1.3 Gebruik van elektrische apparatuur in besloten ruimten 
 
In besloten ruimten met in hoofdzaak geleidende wanden, plafonds en/of vloeren, waarmee men in contact kan komen, mag alleen 
gebruik worden gemaakt van een veilige spanning van maximaal 50 volt wisselspanning of 120 volt gelijkspanning in een droge 
omgeving.  

Voor elektrisch lassen moet gelijkstroom uit een lasomvormer of wisselstroom uit een lastransformator worden gebruikt. 
Voedingsbronnen moeten geaard zijn en buiten de besloten ruimte worden opgesteld. Voor het werken in besloten ruimten wordt 
verwezen naar veiligheidsprocedure “AVR-50.005 Besloten ruimten”. Deze procedure is opvraagbaar bij de AVR-contactpersoon 
en/of de SHEQ-afdeling. 

4.1.4 Gebruik van lasapparatuur 
 
Bij het gebruik van lasapparatuur gelden de volgende eisen: 

- Plaats aardklem zo dicht mogelijk bij het werkstuk 
- Lasprocessen veroorzaken lasrook die de atmosfeer in de werkomgeving verontreinigd. Zorg voor een goede ventilatie of de 

juiste adembescherming 
- Bescherm het gezicht en ogen met de geschikte lashelm, voorzien van lasglas met de juiste beschermende filter 
- Draag naast de standaard PBM’s, extra PBM’s als een lederen voorschoot, lashandschoenen die geëigend zijn op de risico’s 

van de laswerkzaamheden 
- Zorg voor een werkomgeving die vrij is van brandbaar materiaal en zet een brandblusser onder handbereik 
- Gebruik lasscherm en/of lasdekens om de omgeving af te schermen tegen vonken en straling 
- Gasflessen- moeten buiten een besloten ruimte blijven 

De afgegeven spanning moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- Gelijkspanning van maximaal 120 volt zonder rimpel of 110 volt met een rimpel van maximaal 1,5% wisselspanning van 
maximaal 50 volt bij het onderbreken van de lasstroom. Indien deze hoger is dan 50 volt, dan dient een spanning 
verlagend relais te worden toegepast. Zorg voor veilige spanning. 

Om explosies als gevolg van zwerfstromen te voorkomen bij lassen nabij EX-zones, dient de massaklem van de 
lastransformator op de juiste manier te worden aangebracht. Bij voorkeur dienen lastransformatoren met gescheiden 
wikkelingen te worden gebruikt 
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4.1.5 Elektrische lasaggregaten en lasdiesels 
 
Voor elektrische lasaggregaten en lasdiesels gelden de volgende eisen: 

 Indien een elektrisch lasaggregaat of lasdiesel is voorzien van stopcontacten die een gevaarlijke spanning hebben, dan 
dient dit spanningssysteem gebaseerd te zijn op een geaard systeem 

 Het aggregaat dient voorzien te zijn van aardlekschakelaars met een maximale aanspreekstroom van  
 30 mA. Ten einde de aardlekbeveiliging goed te laten werken moet het aggregaat via de daarvoor bestemde externe kabel 

worden geaard. Het niet aarden van het aggregaat kan leiden tot onveilige situaties 

 De elektrische onderdelen aan de buitenzijde van de generator of aggregaat dient minimaal een beschermingsgraad van 
IP 44 (spatwaterdicht) te zijn 

 Diesel aangedreven motoren moeten voorzien zijn van een fijnstoffilter (DME) en vonkenvanger op de uitlaat 
 

4.1.6 Elektrische slijptollen 
 
Voor het gebruik van elektrische slijptollen gelden de volgende eisen: 

 Elektrische aangedreven slijptollen mogen niet zijn voorzien van een vastzetknop, tenzij de slijpschijf kleiner is dan 127 
mm voor een haakse slijptol of 55 mm voor een rechte slijptol 

 Bij slijptollen met een vermogen van 1000 Watt en hoger moet de bedieningsschakelaar een vergrendeling in de “uit” stand 
hebben, zodanig dat de slijptol niet kan gaan draaien bij een onverwachte aanraking van de bedieningsschakelaar 

 De beschermkap dient de slijpschijf over minimaal 180°te beschermen. Zonder beschermkap mag niet worden geslepen 
 Het gebruik van gehoor- en gelaatbescherming is verplicht 
 Bij het slijpen van bepaalde materialen kunnen schadelijke dampen of stoffen vrijkomen. In dat geval dient gebruik worden 

gemaakt van ventilatie en/of adembescherming 
 Zorg voor een werkomgeving die vrij is van brandbaar materiaal en zet een brandblusser onder handbereik 
 Scherm omgeving af tegen vonken indien noodzakelijk. 

 

4.1.7 Tijdelijke elektrische verlichting 
 
Voor het gebruik van tijdelijk elektrische verlichting gelden de volgende eisen: 

 Ze moeten zodanig worden geplaatst dat er geen brandgevaarlijke situatie kan ontstaan 
 Halogeenlampen dienen van een kooiconstructie voorzien te worden 

In explosiegevaarlijke gebieden is het gebruik van explosieveilige verlichting verplicht 

4.1.8 Schakel en verdeelinrichtingen 
 
Schakel- en verdeelinrichtingen ten behoeve van tijdelijke voorzieningen moeten minimaal voldoen aan de volgende eisen (NEN 
1010): 

Samengesteld zijn uit kunststof materiaal 

Geschikt voor buitenopstelling, met een minimale beschermingsgraad van IP 55 (spuitwaterdicht) 

Gemonteerd zijn op een vrijstaande metalen draagconstructie voorzien van een aardnok 

Voorzien zijn van een regendak 

Voorzien zijn van een 4 polige hoofdschakelaar met hangslotvoorziening in de “uit” stand 

Elk uitgaand voedingsveld met een nominaalstroom van 125 A en lager moet voorzien zijn van een 4-polige schakelaar en een 
aansluitkast met klemmenblok voor het aansluiten van de kabeladers 

Elke CEE form stopcontact met een nominaalstroom van 125 A en lager moet voorzien zijn van een 30 mA aardlekschakelaar. 
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4.1.9 Keuring van elektrisch handgereedschap en apparatuur 
 
Elektrisch handgereedschap en apparatuur dienen jaarlijks gekeurd te worden volgens de daarvoor geldende richtlijnen (NEN 3140). 
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het op tijd (laten) keuren van zijn elektrische apparatuur. Dit materieel dient voorzien te 
worden van een geldige keuringssticker.  

4.1.10 Controle voor het gebruik 
 
Direct voorafgaand aan het gebruik moet door de gebruiker worden gecontroleerd of het elektrisch handgereedschap, -handlampen, 
verplaatsbare elektrische werktuigen, tijdelijke verdeelinrichtingen en verplaatsbare elektrische leidingen in goede staat van 
onderhoud verkeren en aan de volgende voorwaarden voldoen: 

Het elektrische materieel dient onbeschadigd, schoon en droog te zijn 

Het elektrische materieel dient voorzien te zijn van een geldige keuringssticker 

Aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen zijn niet beschadigd of hersteld 

Aansluitleidingen zijn deugdelijk in het huis of omhulsel en contactstop binnengeleid, er zijn geen losse aders zichtbaar 

Uitwendige aardingen dienen deugdelijk met een daarvoor bestemd aardpunt te zijn verbonden. 

Elektrische arbeidsmiddelen of materieel, dat beschadigd is mag niet worden gebruikt en dient van het terrein verwijderd te worden. 
Storingen aan tijdelijke elektrische installatie dienen te worden verholpen door vakbekwaam en deskundig opgeleide medewerkers of 
door een AVR goedgekeurde elektrotechnische Opdrachtnemer. 

4.1.11 Handgereedschappen (niet elektrisch) 
 
Niet elektrische handgereedschappen dienen in deugdelijke staat te zijn en te worden onderhouden indien nodig. 
Handgereedschappen die tijdens werkzaamheden gebreken vertonen dienen direct uit het werkveld verwijderd te worden.  

4.1.12 Handgereedschappen (ontstoppingswerkzaamheden) 
 
Handgereedschappen voor ontstoppingswerkzaamheden dienen in deugdelijke staat te zijn waarmee veilig gewerkt kan worden. 
Materialen als verbogen pijpstokken, afgebroken houtstukken zijn geen juiste handgereedschappen voor 
ontstoppingswerkzaamheden.  
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5. Overige gegevens 
Archivering 
Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (maanden) 
    
    

 
 

Gerelateerde documenten 
- 
 

Referenties / Verwijzingen  
Deze procedure is een uitwerking van de eisen zoals omschreven in: 

- De veiligheidseisen conform VCA*/VCA**/VCA Petrochemie (2008). 
- ISO14001 
- ISO 45.001 

 


	Naam

