Voor de lak- en verfverwerkende bedrijven…
Wetgeving…

Alle bedrijven waar met brandbare stoffen wordt
omgegaan, moeten voldoen aan de verplichtingen ten
aanzien van explosieveiligheid op de werkplek. Dit
geldt dus ook voor al die bedrijven waar lak- en verf
wordt opgeslagen of verwerkt.

Aansprakelijkheid en risico…

Een werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige
werkplek. Doet hij dat niet dan is hij aansprakelijk voor
eventueel daaruit voortvloeiende (gezondheids)risico’s.
Uitkeringsinstanties en verzekeringen zullen dan
kunnen weigeren tot uitkering over te gaan. De
financiële gevolgen kunnen dus zeer groot zijn!

Atex regelingen...

De Atex 114 beschrijft de veiligheidseisen voor
machines en apparaten. Het voldoen hieraan is in de
1e plaats de verantwoordelijkheid van de leverancier.
Werkplekken moeten voldoen aan Atex 153. Dit is de
verantwoordelijkheid van de werkgevers.

Explosieveiligheidsdocument...Elk bedrijf dat valt onder de Atex regels moet
beschikken over een explosieveiligheidsdocument.
Hierin moeten zaken als de explosierisico’s, de
zonering van de arbeidsplaatsen, de toegepaste
processen en stoffen met de veiligheidstechnische
parameters, de genomen en nog te nemen
maatregelen, en dergelijke beschreven staan.

Resumé...

Uw machineleverancier moet voorzien in apparatuur die geschikt is
voor gebruik in “potentieel explosiegevaarlijke omgevingen” en dit
schriftelijk aan u bevestigen (Atex 114-conform).
U moet zelf een explosieveiligheidsdocument opstellen voor
werkplekken /omgevingen waar gewerkt wordt met “potentieel
explosiegevaarlijke stoffen” (Atex 153-conform).

Ter geruststelling…

Als werkgever bent u ongetwijfeld in staat om zich in de ATEX-regels
en –richtlijnen te verdiepen en daarna zelf een
explosieveiligheidsdocument op te stellen, maar uitbesteden mag
ook en bespaart u in het algemeen een hoop tijd.

Voordelen van een BBCT ATEX-153 Explosieveiligheidsdocument:





zonder rompslomp voldoen aan de wetgeving,
maatwerk, een Explosieveiligheidsdocument (EVD) afgestemd op uw situatie,
helder en duidelijk inzicht in de risico’s en in de te nemen maatregelen,
door specifieke kennis van de lak- en verfverwerking: zone-classificatie niet
strenger dan absoluut nodig (gebruik maken van de ruimte in de regelgeving).
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