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Algemene gegevens  

Tabel 1. Autorisatie tabel  

Rol Naam Functie Paraaf akkoord 

Procedure-eigenaar Roel de Bijl 

Robert Hageman 

Cees Martens 

Hadeel Abdul Aziz 

Director Operations 

Manager Operations DUV 

Manager LTM / Onderhoud 

Manager Strategische Projecten 

 

Autorisatie 

eindverantwoordelijke(n) 

Jan Maarten van der Steen Manager SHEQ & Laboratorium   

Toetser Patrick Vanrolleghem Safety Coördinator  

 

Tabel 2. Versiebeheer 

Versie Datum Naam Aard van de wijziging 

4 18-2-2019 P. Vanrolleghem, T.Kalle Herziening ATEX procedure 

5 12-3-2019 J. van der Ree Herziening gebruik LEL en toevoegen 

schoonmaakschema 

6 11-1-2021 P. Vanrolleghem Actualisatie 

1. Doel 

Het doel van deze werkinstructie is het borgen van de veiligheid gedurende werkzaamheden in een 
EX-zone. Dit kan door de handelswijze vast te leggen, de medewerkers hiermee bekend te maken en 
de werkwijze te borgen. 
 

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 
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3. Definities en afkortingen 
 

Tabel 3. Definities en afkortingen 

Definitie / afkorting  Verklaring 

ATEX ATmosphères EXplosives. Een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels 
en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot 
het gehele niet verbrande mengsel.  

EVD Explosie Veiligheids Document  

Zone 0 Gasexplosiegevaar. Een plaats waar een explosieve atmosfeer, bestaande uit een mengsel van 
brandbare stoffen in de vorm van gas, damp of nevel met lucht voortdurend, gedurende lange 
perioden of herhaaldelijk aanwezig is.  

Zone 1 Gasexplosiegevaar. Een plaats waar een explosieve atmosfeer, bestaande uit een mengsel van 
brandbare stoffen in de vorm van gas, damp of nevel met lucht, onder normaal bedrijf waarschijnlijk 
af en toe aanwezig kan zijn.  

Zone 2 Gasexplosiegevaar. Een plaats waar de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer, bestaande uit een 
mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gas, damp of nevel met lucht, onder normaal bedrijf 
niet waarschijnlijk is en waar, wanneer dit toch gebeurt, het verschijnsel van korte duur is.  

Zone 20 Stofexplosiegevaar. Een plaats waar een explosieve atmosfeer, bestaande uit een wolk brandbaar stof 
in lucht voortdurend, gedurende lange perioden of herhaaldelijk aanwezig is.  

Zone 21 Stofexplosiegevaar. Een plaats waar een explosieve atmosfeer, in de vorm van een wolk brandbaar 
stof in lucht, in normaal bedrijf af en toe aanwezig kan zijn.  

Zone 22 Stofexplosiegevaar. Een plaats waar de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer in de vorm van 
een wolk brandbaar stof in lucht bij normaal bedrijf niet waarschijnlijk is en wanneer dit toch gebeurt, 
het verschijnsel van korte duur is.  
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4. Werkwijze 

 
4.1 Veilig werken in een EX zone 1, 2 
 
Voor EX-zone 1,2 (gassen en dampen) geldt:  
 
Het dragen of gebruiken van een niet EX gecertificeerde telefoon in een EX zone is verboden  
 
Gebruik van niet EX gecertificeerde apparatuur en gereedschap in EX-zone 1 en 2 is alleen 
toegestaan wanneer de installatie(-deel) productvrij en gespoeld is voor aanvang van de 
werkzaamheden.  
 
4.2 Heetwerk 
 
Heetwerk (lassen/slijpen, e.d.) in EX-zone 0, 1, 2 is toegestaan mits met continue meting wordt 
aangetoond, dat de atmosfeer <10% LEL bedraagt.  
 
Bij heetwerk in EX-zone 1 en 2 moeten de volgende maatregelen worden getroffen om het 
overspringen van vonken naar een ongecontroleerde EX-zone te voorkomen: 
  
▪ Roostervloeren/bordessen afdekken met branddekens  
▪ Naastgelegen gebieden met branddekens afschermen  
▪ Op iedere werkplek moet een continue LEL meting worden uitgevoerd  
 
4.3 Uitbedrijf zijnde installatie 
 
Indien een installatie uitstaat én alle leidingen gespoeld zijn en gecontroleerd zijn op productvrij zal 
de EX-zone niet van toepassing zijn en mag er gewerkt worden zonder dit EX-regime 
 
 
4.4 Veilig werken in een EX-zone 21, 22 
 
Voor EX-zone 21/22 (stofexplosie) geldt:  
 
Gebruik van niet EX gecertificeerde apparatuur en gereedschap in EX-zone 21 en 22 is alleen 
toegestaan wanneer het zichtbare stof grondig is verwijderd voor aanvang van de werkzaamheden.  
 
 
4.5 Ligging en markering EX-zones  
 
De ligging van alle soorten EX-zones zijn te vinden in het Explosie Veiligheids Document (hierna: 
EVD). Het EVD is op te vragen bij SHEQ AVR.  
In het veld zijn de EX-zones voorzien van markeringsborden en zodanig herkenbaar als EX-zones. 
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4.6 Schoonmaakregiem zones 21, 22 

 

Gebied Locatie Zone 
definiëring 
 
(zonder 
schoonmaken) 
 

Zone 
definiëring 
 
(met 
schoonmaken) 

Schoonmaakfrequentie Aantoonbaarheid 
geborgd via 

 
BEC-
pompen-
ruimte 
 

 
 
RZB 

  
 
Geen zone 

 
 
1x per maand 

 
 
PPO #4AZ-C01 

 
BEC – 
HVAC 
ruimte 
 

 
 
RZB 

  
 
Geen zone 

 
 
1x per maand 

 
 
PPO #4AZ-C01 

 
NSI 
 

 
RZB 

  
Geen zone 

 
1x per week 

 

 
Bunker 
EfW 
 

 
RZB 

  
Geen zone 

 
1x per week 

 

 
AWT 
 

 
RZB 

  
Geen zone 

 
1x per week 
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5. Overige gegevens 

Archivering 

Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie 

beheerder  

Bewaarplaats Bewaartijd (jaar) 

- - - - 

 

 

Gerelateerde documenten 

Explosie Veiligheids Document (EVD) 
 

Referenties / Verwijzingen  

- Arbowet 
- ATEX 153 richtlijn 
- NPR 7910-1 Gevarenzone-indeling gasexplosiegevaar 
- NEN-EN-ISO 60079-14 Elektrische installatie 
- NEN-EN-ISO 60079-17 Explosieve atmosferen, inspectie en onderhoud 
- NEN-EN-ISO 60079-19 Reparatie en revisie uitbesteedt aan gecertificeerde 

reparatiebedrijven 
- Brzo 
- ISO 9001 
- ISO 45001 
- Arbocatalogus Afvalbranche 
- Overeenkomst Veiligheid Voorop Vereniging Afvalbedrijven 2016 

 


