
Op dinsdag 13 juni 2017 organiseert NCOI Techniek & Veiligheid voor de 9e keer Het 
Grote ATEX & Process Safety Congres. Dé jaarlijkse bijeenkomst voor medewerkers 
van bedrijven die te maken hebben met explosiegevaar. 

Excelleren in veiligheid!
We brengen u in één dag op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van ATEX-wetgeving en Process Safety. Als gevolg van wetswijzigingen gaat er de 
komende jaren het een en ander veranderen voor iedereen die met explosieveiligheid en 
procesveiligheid te maken heeft.
Zoals Nathan Kuper (Expertisecentrum Inspectie SZW) onlangs aangaf: “Bij veel bedrijven 
ligt de focus op de Atex-richtlijnen. Maar gewoon zorgen dat er niets vrijkomt (Process 
Safety) kan een hoop ellende voorkomen.” 

Kom naar Het Grote ATEX & Process Safety Congres en laat u inspireren. Er zijn talloze 
gerenommeerde sprekers, een parallelle sessie voor Process Safety, veel inhoudelijke 
workshops en nog veel meer. Dit wilt u zeker niet missen!

Een greep uit het programma: 
• Inzichten over zonering in de nieuwe NPR  7910 
• Niet-elektrische ontstekingsbronnen 
• Skids & Assemblies (TS 60079-46) 
• Hoe bepaal je de kans op explosiegevaar van sprays/mist bij hoog vlampunt van 

vloeistoffen 
• Functional Safety Management 
• Risicobepaling door LOPA (Layer Of Protection Analysis) 
• Ex Persoonscertificering 
• Wat mag wel/niet bij reparatie van Ex Equipment 
• Risicoherkenning: je kunt een risico pas bestrijden als je het risico herkent (met veel 

boeiende praktijkvoorbeelden) 
• ATEX & SIL. Ze worden vaak in één adem genoemd, maar hoe zit het nu precies? 
• IECEx 03 werkplaatscertificering 
• En nog veel meer… Kijk hier voor het volledige programma. 

Gebruik bij het inschrijven de kortingscode x3g7s8.

9E editie Het Grote ATEX & Process 
Safety Congres: Excelleren in veiligheid!

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.atexcongres.nl
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