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IS DEZE HANDLEIDING VAN TOEPASSING OP UW BEDRIJF? 
 
Volg onderstaande checklist om te achterhalen of deze handleiding voor u bedoeld is. 
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INVULFORMULIER 
 
Als uit de checklist is gebleken dat deze handleiding voor u bedoeld is, vul dan 
onderstaand invulformulier in: 
 

Bedrijfsnaam: 

 
 
 
 

Inventarisatie 
uitgevoerd door: 

 
 
 
 

Datum 1e 
inventarisatie: 

 
 
 
 

Inventarisatie herzien op (*): 

Datum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oorsprong van de 
wijziging: 

 
Wijzigingen verwerkt in 
ATEX inventarisatie, 
zonetekening en in plan 
van aanpak? 

 
Aanpassingen 
doorgevoerd door 
(naam)? 

 
* Wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd in de installatie moet nagegaan worden of dit leidt tot andere zones 
en maatregelen. 
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INHOUDSOPGAVE 
 Blz. 

1 INLEIDING ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
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1 INLEIDING 

 
Waarom deze ATEX handleiding? 
Bedrijven moeten voldoen aan de Arbo-regelgeving. Eén van de onderdelen daarvan is 
het beschermen van medewerkers tegen explosiegevaar. Op basis van de ATEX-
richtlijnen moeten bedrijven waar explosiegevaar bestaat, dit gevaar beoordelen en de 
bevindingen vastleggen in een explosieveiligheidsdocument (EVD). Binnen de GZP-
sector* worden granen, zaden en peulvruchten gereinigd, gemengd, getransporteerd en 
opgeslagen. Bij die handelingen bestaat de kans op een stofexplosie, doordat stof dat 
zich aan het product heeft gehecht, een mengsel vormt met lucht. Heeft u in het 
invulformulier op pagina ii aangegeven dat dit het geval is bij uw bedrijf, dan zult u de 
explosierisico’s moeten beoordelen en eventueel maatregelen moeten treffen om tot 
een voldoende veilige situatie te komen. 
 
De risico’s binnen de GZP-sector zijn beoordeeld en uitgewerkt in deze handleiding. 
Daarbij zijn op brancheniveau keuzes en interpretaties gemaakt. Hierdoor zal het 
invullen van uw bedrijfssituatie direct leiden tot het aanwijzen van de plaatsen met 
explosiegevaar en de benodigde maatregelen. U blijft uiteraard zelf verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van die maatregelen. U bent overigens niet verplicht om deze 
handleiding te gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om individueel een explosie-
veilgheidsdocument op te (laten) stellen. 
 
*Met GZP-sector wordt de handel in granen, zaden en peulvruchten bedoeld. Overigens komt binnen 
de GZP-sector ook handel in zaaizaden en op- en overslag van bijvoorbeeld kunstmest voor. 
 
Hoe gebruikt u deze handleiding? 
De handleiding begint in het eerste deel met een inventarisatie van uw bedrijfssituatie. 
Daaruit volgt direct waar zich explosieve mengsels kunnen vormen en welke 
maatregelen u moet treffen. Als u al enige kennis van ATEX heeft, kunt u direct 
beginnen.  
In het tweede deel vindt u veel achtergrond informatie. Deze heeft u nodig als u tijdens 
het invullen van de inventarisatie vragen heeft. Ook zijn hier de maatregelen verder 
uitgewerkt. Als u nog geen kennis van ATEX heeft, kunt u voor de beeldvorming het 
beste bij deel 2 beginnen.  
In het derde deel vindt u een aantal bijlagen waar vanuit deel 1 en 2 naar verwezen 
wordt. 
 
 
Als u deze handleiding toepast, dan: 
- heeft u een overzicht van de (mogelijk) aanwezige gevarenzones; 
- heeft u een plan van aanpak met (indien nodig) een overzicht van te treffen maatregelen; 
- voldoet u aan de wettelijke verplichtingen. 
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De hoofdlijn van deze handleiding 
In de praktijk blijken explosieve omstandigheden vooral in het inwendige van installaties 
(zoals transportsystemen en reinigingmachines) voor te komen. Zolang daar geen 
ontstekingsbronnen aanwezig zijn, hoeven er geen speciale maatregelen getroffen te 
worden. Aarding is wel in alle gevallen noodzakelijk.  
Op sommige plaatsen kan een zodanige hoeveelheid stof uit de installatie vrijkomen, dat 
zich explosieve mengsels kunnen vormen buiten de installatie. Dat kan bijvoorbeeld 
rondom de uitblaas van een filter of rondom inspectieluiken in een leiding. Die plaatsen 
worden in deze handleiding in kaart gebracht. 
 
Tot slot is er aandacht voor de risico’s tijdens het reinigen en het onderhoud en als 
gevolg van wijzigingen in de installaties.  
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INVENTARISATIE BEDRIJFSSITUATIE 
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2 INVENTARISATIE VAN ZONES EN MAATREGELEN 

2.1 Doel van dit hoofdstuk 

Met behulp van de stroomschema’s in dit hoofdstuk gaat u uw installatie stap voor stap 
in kaart brengen. U gaat inventariseren waar binnen uw bedrijf explosieve zones 
aanwezig zijn, hoe groot deze zones zijn, welke ontstekingsbronnen een gevaar kunnen 
opleveren en welke maatregelen u al getroffen heeft of nog zult moeten treffen. De 
inventarisatie is ingedeeld in een aantal logische processtappen. De verschillende 
stappen staan in het onderstaande processchema weergegeven.  
 

 
 
 

2.2 Hoe gebruikt u de stroomschema’s? 

In de stroomschema’s geeft u aan welke situatie voor u van toepassing is. Dat doet u 
door de antwoorden op de gestelde keuzes aan te kruisen. Uit de gemaakte keuzes 
blijken vervolgens de zones en de noodzakelijke maatregelen. De maatregelen worden 
toegelicht in hoofdstuk 5. In veel gevallen kunt u een keuze maken uit verschillende 
maatregelen. U kruist dan zelf de voor u relevante maatregelen aan. Andere 
maatregelen zijn zondermeer verplicht. Deze maatregelen zijn in de stroomschema’s al 
voor u aangekruist. Van alle maatregelen dient u aan te gegeven of ze al zijn uitgevoerd 
of nog uitgevoerd moeten worden. De zones tekent u in op een zonetekening (hoofdstuk 
3.2). Maatregelen die (nog) niet zijn uitgevoerd moeten worden opgenomen in het plan 
van aanpak (hoofdstuk 3.3).  
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Voor ieder installatieonderdeel dienen de stroomschema’s uit dit hoofdstuk ingevuld te 
worden. Wanneer twee of meer installatiedelen technisch gelijk zijn, dan hoeft u de 
stroomschema’s maar één keer in te vullen. Maar heeft u bijvoorbeeld twee 
verschillende silo’s, dan vult u twee keer het schema voor de silo in. Op de internetsite 
van het Productschap Akkerbouw kunt u lege invulformulieren downloaden: 
 
www.productschapakkerbouw.nl 
 
Wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd in de installatie moet nagegaan 
worden of dit leidt tot een andere invulling van de stroomschema’s en dus tot 
andere zones en maatregelen. Dit wordt “management of change” genoemd. 
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2.3 Lossen product 

Vanuit een schip of vrachtauto wordt het product gelost in een stortput, stortbunker 
(hopper). Het lossen kan plaatsvinden met een grijpkraan, door het kantelen van een 
kist of het legen van een big bag. Ook kan het product direct in een stortput of 
stortbunker worden gestort door een vrachtauto. Bij het lossen van product ontstaat een 
stofwolk. Zowel het inwendige van de stortput, bunker (hopper) als de directe omgeving 
hiervan zijn daarom gezoneerd gebied. De grootte van de zone is afhankelijk van de 
plaats van het lossen. Vindt het lossen buiten plaats (uitpandig), dan zal de zone kleiner 
zijn dan wanneer het lossen binnen plaatsvindt (inpandig). De stof zal buiten namelijk 
sneller verwaaien. Binnen gezoneerd gebied kunnen zich ontstekingsbronnen bevinden 
zoals lampen, kachels, ventilatoren, schakelkasten, motoren etc. 
 

Opmerking: Conform de NPR 7910-2:2008 moet ook een open constructie (2 of meer zijwanden en 
een dak) beschouwd worden als een ‘gesloten gebouw’ (ofwel inpandig). 

 
Met behulp van kunstmatige ventilatie kan de klasse van de gevarenzone kleiner 
worden gemaakt. Kunstmatige plaatselijke ventilatie wordt verkregen door afzuiging van 
stof in de directe nabijheid van de plaats waar dit stof vrijkomt. Bijvoorbeeld afzuiging in 
of direct boven de hopper. De zone-indeling wordt bepaald door de bedrijfszekerheid 
(beschikbaarheid) van de ventilatie. Wanneer er geborgd wordt dat het proces stopt op 
het moment dat de afzuiging faalt, dan kan een zone helemaal weggenomen worden. 
Dit laatste wordt interlock genoemd.  
 

Opmerking: Wanneer het (productie)proces automatisch stopt op het moment dat de centrale 
afzuiging faalt (bijvoorbeeld bij doorslaan van het filter), dan is er sprake van afzuiging met interlock. 
Systemen met interlock werken veelal volgens het principe van drukverschilmeting. Door middel van 
een afzuiging mét interlock kan een explosieve zone helemaal weggenomen worden. 

 
Het kan ook voorkomen dat er productafval wordt gestort in een hopper. Een voorbeeld 
hiervan is het storten van afval zoals kafjes die afkomstig zijn uit de opgestelde 
reinigingsapparatuur. Ook bij het storten van dit zogenaamde agribulkafval kan een 
stofwolk ontstaan in en rondom de hopper. Het bij deze paragraaf behorende 
stroomschema moet in dat geval worden ingevuld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lossen product in stortput              Lossen afval met kistkantelaar 
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START Stroomschema 2.3 Lossen product

Is er een stortput, 
hopper en/of 
stortbunker?

Nee

Ja

Waar is de stortput, 
stortbunker en/of hopper 

opgesteld?
Binnen 
(inpandig)

Is er gerichte 
afzuiging op de stortput, 

stortbunker en/of 
hopper?

ZONERING:

Inwendige stortput, 
bunker, hopper

zone 21

&

Tot 3 meter rond  
stortput, bunker, 

hopper
ZONE 21

Nee

Maatregelen in stortput / hopper:

In het inwendige van een stortput / hopper bevinden zich geen 
mogelijke ontstekingsbronnen. Er zijn daarom geen (aanvullende) 
maatregelen nodig voor dit deel van de installatie.

Maatregelen rondom stortput / hopper:

Maatregel 1: Beperk de zone tot zone 22 door afzuiging of neem de 
zone weg door afzuiging met borging;

Maatregel 2: Breng en houd in omgeving aanwezige 
ontstekingsbronnen buiten de 3 meter zone rondom de stortput / 
hopper;

Maatregel 3: Voer alle ontstekingsbronnen die zich binnen de 3 
meter zone bevinden uit in 2D.

Stopt het proces bij falen van 
de afzuiging?

Ja

ZONERING:

Inwendige stortput, 
bunker, hopper

zone 21

&

Tot 3 meter rond  
stortput, bunker, 

hopper
ZONE 22

Nee (geen 
interlock)

Maatregelen in stortput / hopper:

In het inwendige van een stortput / hopper bevinden zich geen 
mogelijke ontstekingsbronnen. Er zijn daarom geen (aanvullende) 
maatregelen nodig voor dit deel van de installatie.

Maatregelen rondom stortput / hopper:

Maatregel 1: Neem de zone weg door afzuiging met borging;

Maatregel 2: Breng en houd in omgeving aanwezige 
ontstekingsbronnen buiten de 3 meter zone rondom de stortput / 
hopper;

Maatregel 3: Voer alle ontstekingsbronnen die zich binnen de 3 
meter zone bevinden uit in 3D.

ZONERING:

Inwendige stortput, 
bunker, hopper

zone 21

Maatregelen in stortput / hopper:

In het inwendige van een stortput / hopper bevinden zich geen 
mogelijke ontstekingsbronnen. Er zijn daarom geen (aanvullende) 
maatregelen nodig voor dit deel van de installatie.Ja (wel 

interlock)

Stopt het proces bij falen van 
de afzuiging?

ZONERING:

Inwendige stortput, 
bunker, hopper

zone 21

&

Tot 1 meter rond  
stortput, bunker, 

hopper
ZONE 22

Nee (geen 
interlock)

Maatregelen in stortput / hopper:

In het inwendige van een stortput / hopper bevinden zich geen 
mogelijke ontstekingsbronnen. Er zijn daarom geen (aanvullende) 
maatregelen nodig voor dit deel van de installatie.

Maatregelen rondom stortput / hopper:

Maatregel 1: Neem de zone weg door afzuiging met borging;

Maatregel 2: Breng en houd in omgeving aanwezige 
ontstekingsbronnen buiten de 1 meter zone rondom de stortput / 
hopper;

Maatregel 3: Voer alle ontstekingsbronnen die zich binnen de 1 
meter zone bevinden uit in 3D.

Ja

Is er gerichte afzuiging 
op de stortput, hopper 

en/of stortbunker?

Buiten 
(uitpandig)

ZONERING:

Inwendige stortput, 
bunker, hopper

zone 21

&

Tot 1 meter rond  
stortput, bunker, 

hopper
ZONE 21

Nee

Maatregelen in stortput / hopper:

In het inwendige van een stortput / hopper bevinden zich geen 
mogelijke ontstekingsbronnen. Er zijn daarom geen (aanvullende) 
maatregelen nodig voor dit deel van de installatie.

Maatregelen rondom stortput / hopper:

Maatregel 1: Beperk de zone tot zone 22 door afzuiging of neem de 
zone weg door afzuiging met borging;

Maatregel 2: Breng en houd in omgeving aanwezige 
ontstekingsbronnen buiten de 1 meter zone rondom de stortput / 
hopper;

Maatregel 3: Voer alle ontstekingsbronnen die zich binnen de 3 
meter zone bevinden uit in 2D.



 
 
 
 
 
 
 

ATEX handleiding  9T0821.03/R00005/902055/DenB 
Concept rapport - 9 - 4 augustus 2009 

Wat moet u nu doen?

Voor dit installatiedeel hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Er zijn geen 
zones die u hoeft in te tekenen op de zoneringstekening.

U kiest: Uitgevoerd?

Of

Of

Wat moet u nu doen?

1) Maak een keuze uit de genoemde maatregelen. Geef  aan 
of de maatregel al is uitgevoerd;

2) Als de gekozen maatregel(en) nog niet zijn uitgevoerd, 
neem ze dan op in het plan van aanpak in hoofdstuk 3;

3) Teken de zonering in op een zoneringstekening. Geef hier 
op aan dat er 3 meter rondom de stortput, hopper en/of bunker 
een zone 21 is*. De interne zone in de stortput, hopper en/of 
bunker hoeft u niet in te tekenen.

* Indien u maatregel 1 uitvoert wordt de zone beperkt of zelfs 
weggenomen. In het laatste geval hoeft u de zone niet meer op 
de tekening aan te geven.

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

U kiest: Uitgevoerd?

Of

Of

Wat moet u nu doen?

1) Maak een keuze uit de genoemde maatregelen. Geef  aan 
of de maatregel al is uitgevoerd;

2) Als de gekozen maatregel(en) nog niet zijn uitgevoerd, 
neem ze dan op in het plan van aanpak in hoofdstuk 3;

3) Teken de zonering in op een zoneringstekening. Geef hier 
op aan dat er 3 meter rondom de stortput, hopper en/of bunker 
een zone 22 is*. De interne zone in de stortput, hopper en/of 
bunker hoeft u niet in te tekenen.

* Indien u maatregel 1 uitvoert wordt de zone weggenomen. U 
hoeft de zone niet meer op de tekening aan te geven.

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

Wat moet u nu doen?

Voor dit installatiedeel hoeft u geen verdere actie te ondernemen. De interne zone 
in de stortput, hopper of bunker hoeft u niet in te tekenen op een 
zoneringstekening.

U kiest: Uitgevoerd?

Of

Of

Wat moet u nu doen?

1) Maak een keuze uit de genoemde maatregelen. Geef  aan 
of de maatregel al is uitgevoerd;

2) Als de gekozen maatregel(en) nog niet zijn uitgevoerd, 
neem ze dan op in het plan van aanpak in hoofdstuk 3;

3) Teken de zonering in op een zoneringstekening. Geef hier 
op aan dat er 1 meter rondom de stortput, hopper en/of bunker 
een zone 22 is*. De interne zone in de stortput, hopper en/of 
bunker hoeft u niet in te tekenen.

* Indien u maatregel 1 uitvoert wordt de zone weggenomen. U 
hoeft de zone niet meer op de tekening aan te geven.

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

U kiest: Uitgevoerd?

Of

Of

Wat moet u nu doen?

1) Maak een keuze uit de genoemde maatregelen. Geef  aan 
of de maatregel al is uitgevoerd;

2) Als de gekozen maatregel(en) nog niet zijn uitgevoerd, 
neem ze dan op in het plan van aanpak in hoofdstuk 3;

3) Teken de zonering in op een zoneringstekening. Geef hier 
op aan dat er 1 meter rondom de stortput, hopper en/of bunker 
een zone 21 is*. De interne zone in de stortput, hopper en/of 
bunker hoeft u niet in te tekenen.

* Indien u maatregel 1 uitvoert wordt de zone beperkt of zelfs 
weggenomen. In het laatste geval hoeft u de zone niet meer op 
de tekening aan te geven.

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)
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2.4 Magneetscheider 

Wanneer er in het product staaldeeltjes aanwezig zijn, dan kunnen deze deeltjes als 
gevolg van wrijving vonken veroorzaken. In gezoneerd gebied, bijvoorbeeld in het 
inwendige van een elevator, kan een vonk leiden tot een explosie. Het is daarom 
belangrijk dat ijzerdeeltjes zo vroeg mogelijk in de procesketen gedetecteerd en 
verwijderd worden uit het product. Ook in het kader van voedselveiligheid is het van 
belang om ijzerdeeltjes te verwijderen. 
 
Het verwijderen van ijzerdeeltjes kan door middel van een magneetscheider. In de 
handleiding wordt onderscheid gemaakt tussen ‘open magneetscheiders’ en ‘gesloten 
magneetscheiders’. Een gesloten magneetscheider is een afgesloten installatie waar de 
productstroom doorheen loopt. Bij een open magneetscheider is de magneet direct 
onder of boven de productstroom geplaatst, bijvoorbeeld een koprolmagneet of een 
magneet boven een bandtransporteur. Een open magneetscheider wordt niet 
beschouwd als een gevarenbron en veroorzaakt daarom geen zone.  
Een gesloten magneetscheider is daarentegen wél inwendig gezoneerd. Dit vanwege de 
aanwezige stofconcentratie in het inwendige van de installatie. In het inwendige van een 
magneetscheider bevinden zich echter geen mogelijke ontstekingsbronnen.  
 
Wanneer de gesloten magneetscheider is voorzien van luiken en/of openingen dan is de 
directe omgeving hiervan gezoneerd gebied. In deze zone kunnen zich 
ontstekingsbronnen bevinden, waarmee dan rekening moet worden gehouden. 
 

Opmerking: Luiken en openingen die zonder gereedschap handmatig zijn te openen (bijvoorbeeld 
vul- en aftappunten en monsternamepunten) en waarbij geen maatregelen zijn genomen om buiten 
de installatie de vorming van explosieve stof-luchtmengsels te voorkómen, veroorzaken een zone.  
Luiken en openingen die zodanig zijn afgesloten dat ze alleen met gereedschap zijn te openen 
hoeven niet te worden beschouwd als een gevarenbron. Deze luiken mogen tijdens het proces niet 
geopend worden en veroorzaken dan ook geen gevarenzone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IJzerdeeltjes worden verwijderd met een magneet 
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START Stroomschema 2.4 Magneetscheider

Is er een magneet-
scheider aanwezig?

Nee

Ja

Is er een ‘open’
 of  ‘gesloten’ 

magneetscheider’?

Gesloten

Waar is de magneet-
scheider geplaatst?

ZONERING:

Inwendige van de 
magneetscheider

zone 20

&

Tot 1 meter rond  
luiken / openingen

ZONE 21

Binnen 
(inpandig)

Maatregelen in magneetscheider:

In het inwendige van een magneetscheider bevinden zich geen 
mogelijke ontstekingsbronnen. Er zijn daarom geen (aanvullende) 
maatregelen nodig voor dit deel van de installatie.

Maatregelen rondom luiken /  openingen:

Maatregel 1: Neem zone weg door het luik / opening zodanig uit te 
voeren dat deze tijdens het proces niet zonder gereedschap 
geopend kan worden (zie toelichting § 2.4);

Maatregel 2: Breng en houd in omgeving aanwezige 
ontstekingsbronnen buiten de 1 meter zone rondom het luik / 
opening;

Maatregel 3: Voer alle ontstekingsbronnen die zich binnen de 1 
meter zone bevinden uit in 2D.

ZONERING:

Inwendige van de 
magneetscheider

zone 20

Buiten 
(uitpandig)

Maatregelen in magneetscheider:

In het inwendige van een magneetscheider bevinden zich geen 
mogelijke ontstekingsbronnen. Er zijn daarom geen (aanvullende) 
maatregelen nodig voor dit deel van de installatie.

ZONERING:

Er is geen zonering 
van toepassing 

(NGG)

Open

Maatregelen:

Maatregel 1: Plaats een magneetscheider in het proces om 
ijzerdelen uit de productstroom te halen. Zorg er voor dat de 
magneetscheider zo vroeg mogelijk in het proces geplaatst wordt. 
Dat wil zeggen nog vóór dat het product getransporteerd wordt 
d.m.v. elevatoren, gereinigd wordt of opgeslagen wordt in silo’s. Bij 
voorkeur in of direct na de stortbunker.

Maatregel 2: Bepaal na plaatsing van de magneetscheider de 
eventuele zonering d.m.v. dit stroomschema.
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Wat moet u nu doen?

Voor dit installatiedeel hoeft u geen verdere actie te ondernemen. De interne zone 
in de magneetscheider hoeft u niet in te tekenen op een zoneringstekening.

U kiest: Uitgevoerd?

Of

Of

Wat moet u nu doen?

1) Maak een keuze uit de genoemde maatregelen. Geef  aan 
of de maatregel al is uitgevoerd;

2) Als de gekozen maatregel(en) nog niet zijn uitgevoerd, 
neem ze dan op in het plan van aanpak in hoofdstuk 3;

3) Teken de zonering in op een zoneringstekening. Geef hier 
op aan dat er 1 meter rondom een luik en/of opening een zone 
21 is *. De interne zone in de magneetscheider hoeft u niet in 
te tekenen.

* Indien u maatregel 1 uitvoert wordt de zone weggenomen. U 
hoeft de zone niet meer op de tekening aan te geven.

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

Wat moet u nu doen?

Voor dit installatiedeel hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Er zijn geen 
zones die u hoeft in te tekenen op de zoneringstekening.

X

U kiest:

X

Uitgevoerd?

(Verplicht)

(Verplicht)

Wat moet u nu doen?

1) Geef  aan of een maatregel al is uitgevoerd;

2) Neem de nog niet uitgevoerde maatregelen op in het plan 
van aanpak in hoofdstuk 3.

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)
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2.5  Open transporteur 

Bij het transporteren van product kan gebruik worden gemaakt van een zogenaamde 
‘open transporteur’ (bandtransporteur zonder overkapping). De snelheid van een 
transporteur is relatief laag, waardoor het product geen stofwolk veroorzaakt in de 
directe omgeving van de bandtransporteur. Wel kan er een stofwolk ontstaan op het 
punt waar het product van de ene transporteur op de andere transporteur wordt gestort 
of waar het product vanaf de transporteur in een ander installatiedeel wordt gestort 
(bijvoorbeeld in een silo). In deze ATEX-handleiding wordt dit het overstortpunt 
genoemd.  
 
De directe omgeving van een overstortpunt is gezoneerd gebied. Binnen het 
gezoneerde gebied kunnen zich ontstekingsbronnen bevinden. Met behulp van 
kunstmatige ventilatie (plaatselijke afzuiging) kan de klasse van de gevarenzone kleiner 
worden gemaakt of zelfs worden weggenomen. Dit laatste kan wanneer de afzuiging is 
voorzien van interlock (zie § 2.3). Wanneer het overstortpunt van de transporteur zich 
buiten bevindt, dan is er geen zone. De stof zal buiten namelijk sneller verwaaien.  
 

Opmerking: Het overstortpunt is het gebied waar het product van de ene transporteur op de andere 
transporteur wordt overgebracht (zwaartekracht) of waar het product vanaf de transporteur in een 
ander installatiedeel wordt overgestort. Bijvoorbeeld van een transporteur in een silo. Het 
overstortpunt is gezoneerd gebied vanaf het punt waar het product van de transporteur afvalt tot het 
punt waar het product terecht komt. De zone krijgt hiermee de vorm van een verticale kolom (zie 
figuur hieronder). 

 

 
Open bandtransporteur   Overstortpunt 
 

 

 
 
Schematische weergave overstortpunt  
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Wat moet u nu doen?

Voor dit installatiedeel hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Er zijn geen 
zones die u hoeft in te tekenen op de zoneringstekening.

Wat moet u nu doen?

Voor dit installatiedeel hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Er zijn geen 
zones die u hoeft in te tekenen op de zoneringstekening.

U kiest: Uitgevoerd?

Of

Of

Wat moet u nu doen?

1) Maak een keuze uit de genoemde maatregelen. Geef  aan 
of de maatregel al is uitgevoerd;

2) Als de gekozen maatregel(en) nog niet zijn uitgevoerd, 
neem ze dan op in het plan van aanpak in hoofdstuk 3;

3) Teken de zonering in op een zoneringstekening. Geef hier 
op aan dat er 1 meter rondom een overstortpunt een zone 20
is *. 

* Indien u maatregel 1 uitvoert wordt de zone beperkt of zelfs 
weggenomen. In het laatste geval hoeft u de zone niet meer op 
de tekening aan te geven.

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

U kiest: Uitgevoerd?

Of

Of

Wat moet u nu doen?

1) Maak een keuze uit de genoemde maatregelen. Geef  aan 
of de maatregel al is uitgevoerd;

2) Als de gekozen maatregel(en) nog niet zijn uitgevoerd, 
neem ze dan op in het plan van aanpak in hoofdstuk 3;

3) Teken de zonering in op een zoneringstekening. Geef hier 
op aan dat er 1 meter rondom een overstortpunt een zone 22
is *. 

* Indien u maatregel 1 uitvoert wordt de zone weggenomen. U 
hoeft de zone niet meer op de tekening aan te geven.

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)
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2.6 Gesloten transporteur 

Naast een open transporteur (bandtransporteur) kan er ook gebruik worden gemaakt 
van een ‘gesloten transporteur’. Voorbeelden van gesloten transporteurs zijn ketting-, 
schroef- en schijftransporteurs. Het inwendige van een gesloten transporteur is 
gezoneerd omdat hierin een explosief stof-luchtmengsel aanwezig is of kan zijn. In het 
inwendige van een transporteur bevinden zich normaliter geen mogelijke 
ontstekingsbronnen. Bij een kettingtransporteur en een schroeftransporteur bewegen de 
bewegende delen zich met een snelheid minder dan 1 meter per seconde en kunnen 
hierdoor geen risico vormen.  
Wel dient bij alle gesloten transporteurs een rotatiesensor op meeloopwiel met 
automatische uitschakeling motor aanwezig te zijn. Dit om te waarborgen dat er binnen 
de installatie geen ontstekingsbronnen zijn. 
 
Bij een schijftransporteur dienen meer maatregelen genomen te worden. Deze staan 
beschreven in het hoofdstuk over de bekerelevator (zie 2.7). 
 
Wanneer de gesloten transporteur is voorzien van luiken en/of openingen die tijdens het 
proces zonder gereedschap handmatig zijn te openen dan is de directe omgeving 
hiervan gezoneerd gebied (zie § 2.4). In deze zone kunnen zich ontstekingsbronnen 
bevinden, waarmee dan rekening moet worden gehouden. 
 
Evenals bij ‘open transporteurs’ is het gebied direct rondom een overstortpunt 
gezoneerd. Met behulp van kunstmatige ventilatie (plaatselijke afzuiging) kan de klasse 
van de gevarenzone kleiner worden gemaakt of zelfs worden weggenomen. Ook nu 
kunnen er mogelijke ontstekingsbronnen binnen de zone aanwezig zijn. Wanneer het 
overstortpunt van de transporteur zich buiten bevindt, dan is er geen zone. De stof zal 
buiten namelijk sneller verwaaien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kettingtransporteur op silo          Kettingtransporteur 
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START Stroomschema 2.6 Gesloten transporteur

Zijn er ‘gesloten’ 
transporteurs?

Nee

Ja

Waar staat de 
transporteur opgesteld?

Is er gerichte afzuiging 
op de overstort-

punten?

NeeBinnen 
(inpandig)

Maatregelen in transporteur:

In het inwendige van de transporteur bevinden zich geen mogelijke 
ontstekingsbronnen. Er zijn daarom geen (aanvullende) maatregelen
nodig voor dit deel van de installatie.

Maatregelen rondom luiken /  openingen:

Maatregel 1: Neem zone weg door het luik / opening zodanig uit te 
voeren dat deze tijdens het proces niet zonder gereedschap 
geopend kan worden (zie toelichting § 2.4);

Maatregel 2: Breng en houdt in omgeving aanwezige 
ontstekingsbronnen buiten de 1 meter zone rondom het luik / 
opening;

Maatregel 3: Voer alle ontstekingsbronnen die zich binnen de 1 
meter zone bevinden uit in 2D.

Maatregelen rondom overstortpunt:

Maatregel 1: Beperk de zone tot zone 22 door afzuiging of neem de 
zone weg door afzuiging met borging;

Maatregel 2: Breng en houd in omgeving aanwezige 
ontstekingsbronnen buiten de 1 meter zone rondom het 
overstortpunt;

Maatregel 3: Voer alle ontstekingsbronnen die zich binnen de 1 
meter zone  rondom het overstortpunt bevinden uit in 1D.

Ja

Stopt het proces bij falen van 
de afzuiging?

Nee (geen 
interlock)

ZONERING:

Inwendige van de 
transporteur

zone 20

&

Tot 1 meter rond  
luiken / openingen

ZONE 21

Ja (wel 
interlock)

Buiten 
(uitpandig)

ZONERING:

Inwendige van de 
transporteur

zone 20

&

Tot 1 meter rond  
luiken / openingen

ZONE 21

&

Tot 1 meter rond  
overstortpunt

ZONE 20

ZONERING:

Inwendige van de 
transporteur

zone 20

&

Tot 1 meter rond  
luiken / openingen

ZONE 21

&

Tot 1 meter rond  
overstortpunt

ZONE 22

Maatregelen in transporteur:

In het inwendige van de transporteur bevinden zich geen mogelijke 
ontstekingsbronnen. Er zijn daarom geen (aanvullende) maatregelen
nodig voor dit deel van de installatie.

Maatregelen rondom luiken /  openingen:

Maatregel 1: Neem zone weg door het luik / opening zodanig uit te 
voeren dat deze tijdens het proces niet zonder gereedschap 
geopend kan worden (zie toelichting § 2.4);

Maatregel 2: Breng en houdt in omgeving aanwezige 
ontstekingsbronnen buiten de 1 meter zone rondom het luik / 
opening;

Maatregel 3: Voer alle ontstekingsbronnen die zich binnen de 1  
meter zone bevinden uit in 2D.

Maatregelen rondom overstortpunt:

Maatregel 1: Neem de zone weg  door  afzuiging met borging;

Maatregel 2: Breng en houd in omgeving aanwezige 
ontstekingsbronnen buiten de 1 meter zone rondom het 
overstortpunt;

Maatregel 3: Voer alle ontstekingsbronnen die zich binnen de 1 
meter zone  rondom het overstortpunt bevinden uit in 3D

Maatregelen in transporteur:

In het inwendige van de transporteur bevinden zich geen mogelijke 
ontstekingsbronnen. Er zijn daarom geen (aanvullende) maatregelen
nodig voor dit deel van de installatie.

Maatregelen rondom luiken /  openingen:

Maatregel 1: Neem zone weg door het luik / opening zodanig uit te 
voeren dat deze tijdens het proces niet zonder gereedschap 
geopend kan worden (zie toelichting § 2.4);

Maatregel 2: Breng en houd in omgeving aanwezige 
ontstekingsbronnen buiten de 1 meter zone rondom het luik / 
opening;

Maatregel 3: Voer alle ontstekingsbronnen die zich binnen de 1 
meter zone bevinden uit in 2D.

ZONERING:

Inwendige van de 
transporteur

zone 20

Maatregelen in transporteur:

In het inwendige van de transporteur bevinden zich geen mogelijke 
ontstekingsbronnen. Er zijn daarom geen (aanvullende) maatregelen
nodig voor dit deel van de installatie.

*

** In deze paragraaf moeten ook de overstortpunten 
meegenomen worden waarbij vanuit silo’s, hoppers en/
of andere installatiedelen overgestort wordt in een 
gesloten transporteur. 

Beide uitvoeringsvarianten zijn tegelijkertijd mogelijk. 
Bijvoorbeeld een redler die van binnen naar buiten 
loopt. Bij de beoordeling van ieder afzonderlijk luik, 
opening of overstortpunt  moet bepaald worden of het 
een binnen of buitensituatie betreft.

*

**
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Wat moet u nu doen?

Voor dit installatiedeel hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Er zijn geen 
zones die u hoeft in te tekenen op de zoneringstekening.

U kiest: Uitgevoerd?

Of

Of

Wat moet u nu doen?

1) Maak een keuze uit de genoemde maatregelen. Geef  aan 
of de maatregel al is uitgevoerd;

2) Als de gekozen maatregel(en) nog niet zijn uitgevoerd, 
neem ze dan op in het plan van aanpak in hoofdstuk 3;

3) Teken de zonering in op een zoneringstekening. Geef hier 
op aan dat er 1 meter rondom luiken en/of openingen  een 
zone 21 is * en 1 meter rondom het overstortpunt een zone 20 
*. De interne zone in de transporteur hoeft u niet in te tekenen.

* Indien u maatregel 1 uitvoert worden de zones beperkt of 
zelfs weggenomen. In het laatste geval hoeft u de zones niet 
meer op de tekening aan te geven.

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

U kiest: Uitgevoerd?

Of

Of

Of

Of

U kiest: Uitgevoerd?

U kiest: Uitgevoerd?

Of

Of

Of

Of

U kiest: Uitgevoerd?

Wat moet u nu doen?

1) Maak een keuze uit de genoemde maatregelen. Geef  aan 
of de maatregel al is uitgevoerd;

2) Als de gekozen maatregel(en) nog niet zijn uitgevoerd, 
neem ze dan op in het plan van aanpak in hoofdstuk 3;

3) Teken de zonering in op een zoneringstekening. Geef hier 
op aan dat er 1 meter rondom luiken en/of openingen  een 
zone 21 is * en 1 meter rondom het overstortpunt een zone 22 
*. De interne zone in de transporteur hoeft u niet in te tekenen.

* Indien u maatregel 1 uitvoert worden de zones beperkt of 
zelfs weggenomen. In het laatste geval hoeft u de zones niet 
meer op de tekening aan te geven.

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

Wat moet u nu doen?

1) Maak een keuze uit de genoemde maatregelen. Geef  aan 
of de maatregel al is uitgevoerd;

2) Als de gekozen maatregel(en) nog niet zijn uitgevoerd, 
neem ze dan op in het plan van aanpak in hoofdstuk 3;

3) Teken de zonering in op een zoneringstekening. Geef hier 
op aan dat er 1 meter rondom luiken en/of openingen  een 
zone 21 is. De interne zone in de transporteur hoeft u niet in te 
tekenen.

* Indien u maatregel 1 uitvoert wordt de zone beperkt of zelfs 
weggenomen. In het laatste geval hoeft u de zone niet meer op 
de tekening aan te geven.

Wat moet u nu doen?

Voor dit installatiedeel hoeft u geen verdere actie te ondernemen. De interne zone 
in de transporteur  hoeft u niet in te tekenen op een zoneringstekening.
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2.7 Bekerelevator / schijftransporteur 

Met behulp van een bekerelevator wordt het product vertikaal getransporteerd (van laag 
naar hoog). Het transport vindt plaats door middel van een rubberen band waarop 
bekers zijn gemonteerd. Het inwendige van een bekerelevator is vanwege de 
aanwezige stofconcentratie gezoneerd gebied.  
 
In een bekerelevator kunnen verschillende ontstekingsbronnen aanwezig zijn zoals 
stalen bekers die vonken geven, trommelassen die warm kunnen lopen en staaldeeltjes 
in het product die vonken kunnen geven. Deze ontstekingsbronnen kunnen ook 
voorkomen bij een schijftransporteur. Wanneer deze ontstekingsbronnen niet 
uitgesloten kunnen worden, dan moet er rekening gehouden worden met het optreden 
van een explosie. In dat geval moeten er maatregelen getroffen worden om de gevolgen 
van een explosie zo klein mogelijk te houden. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door 
het aanbrengen van explosieluiken (NB: met uitmonding in buitenlucht) of het installeren 
van een stofexplosie onderdrukkingssysteem (bijvoorbeeld een inert gas injectie). 
 
Bij een schijftransporteur dienen de volgende maatregelen getroffen te zijn om te 
waarborgen dat er binnen de installatie geen ontstekingsbronnen zijn: 

- schijfjes in kunststof uitgevoerd; 
- rotatiesensor op meeloopwiel met automatische uitschakeling motor 

(toerenwachter); 
- rooster in stortbak waardoor grotere stukken metaal, hout e.d. worden 

tegengehouden. 
 
Wanneer een bekerelevator in verbinding staat met een gesloten transporteur (zoals 
een kettingtransporteur) dan is het mogelijk dat een explosie overslaat naar deze 
transporteur. Het inwendige van een transporteur is immers ook gezoneerd gebied. Om 
een kettingreactie te voorkómen moeten er aanvullende maatregelen getroffen worden, 
zoals het aanbrengen van explosieluiken en/of het aanbrengen van een explosieveilige 
ontkoppeling. 
 
Ook de directe omgeving van de overstort van een bekerelevator (daar waar het product 
vanuit de bekerelevator in ander installatiedeel wordt gestort) is gezoneerd gebied, 
evenals de directe omgeving van luiken en openingen die tijdens het proces handmatig 
geopend kunnen worden. Binnen deze zones kunnen ontstekingsbronnen aanwezig 
zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekerelevator   Schijftransporteur 
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Wat moet u nu doen?

Voor dit installatiedeel hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Er zijn geen 
zones die u hoeft in te tekenen op de zoneringstekening.

U kiest: Uitgevoerd?

Of

Of

Of

Of

U kiest: Uitgevoerd?

Of

Of

U kiest: Uitgevoerd?

U kiest: Uitgevoerd?

Of

Of

Wat moet u nu doen?

1) Maak een keuze uit de genoemde maatregelen. Geef  aan 
of de maatregel al is uitgevoerd;

2) Als de gekozen maatregel(en) nog niet zijn uitgevoerd, 
neem ze dan op in het plan van aanpak in hoofdstuk 3;

3) Teken de zonering in op een zoneringstekening. Geef hier 
op aan dat er 1 meter rondom luiken en/of openingen  een 
zone 21 is * en 1 meter rondom het overstortpunt een zone 20 
*. De interne zone in de elevator hoeft u niet in te tekenen.

* Indien u maatregel 1 (rondom luiken / openingen) en 
maatregel 1 (rondom stortpunt) uitvoert worden de zones 
beperkt of zelfs weggenomen. In het laatste geval hoeft u de 
zones niet meer op de tekening aan te geven.

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

Wat moet u nu doen?

1) Maak een keuze uit de genoemde maatregelen. Geef  aan 
of de maatregel al is uitgevoerd;

2) Als de gekozen maatregel(en) nog niet zijn uitgevoerd, 
neem ze dan op in het plan van aanpak in hoofdstuk 3;

3) De interne zone in de elevator hoeft u niet in te tekenen.

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

Of

Of



 
 
 
 
 
 
 

ATEX handleiding  9T0821.03/R00005/902055/DenB 
Concept rapport - 26 - 4 augustus 2009 

 



 
 
 
 
 
 
 

ATEX handleiding  9T0821.03/R00005/902055/DenB 
Concept rapport - 27 - 4 augustus 2009 

2.8 Silo 

Het product wordt opgeslagen in silo’s en/of gesloten tussenbunkers (open 
tussenbunkers worden beschouwd als hoppers, zie § 2.3). Silo’s worden uitgevoerd in 
verschillende materialen, zoals beton, staal, polyester en aluminium. Ze kunnen zowel 
buiten als binnen (bijvoorbeeld in een silohuis of productieloods) staan opgesteld. In de 
silo bevindt zich product. Als gevolg van opwerveling kan het aanhangende stof tijdens 
het vullen een explosief mengsel vormen in de silo. Het inwendige van een silo is 
daarom gezoneerd gebied. In of aan een silo kunnen zich ontstekingsbronnen bevinden. 
Van een aantal apparaten is vastgesteld dat deze geen directe ontstekingsbron vormen. 
Dit zijn:  
 

 Vol/leeg melder;  
 Indirecte luchtdroger (droger waarbij de lucht niet direct in contact komt met 

een verwarmingselement of spiraal);  
 Trilmotoren (aan buitenzijde bevestigd); 
 Bodembeluchting; 
 Uitdraagbeluchting; 
 Schroef, indien uitdraag schroefsnelheid < 1 m/s. 

 
Andere apparaten moeten wél als ontstekingsbron beschouwd worden. Voorbeelden 
hiervan zijn directe luchtdrogers, stoeltjesliften en in de silo aanwezige verlichting. 
Wanneer deze ontstekingsbronnen niet uit de silo weggehaald kunnen worden of niet 
explosieveilig uitgevoerd kunnen worden, dan moet er rekening gehouden worden met 
het optreden van een explosie. In dat geval moeten op de silo explosiebeperkende 
voorzieningen aangebracht worden zoals explosieluiken en explosieveilige 
ontkoppelingen. Het gebied rondom luiken en openingen die tijdens het proces 
handmatig geopend kunnen worden (waaronder mangaten) is gezoneerd gebied (zie 
§2.4). Binnen dit gebied kunnen ontstekingsbronnen aanwezig zijn, hiermee moet 
rekening worden gehouden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opslagsilo    Principe van een indirecte luchtdroger 
 
 
 
 
   Gesloten tussenbunkers 
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 Wat moet u nu doen?

Voor dit installatiedeel hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Er zijn geen 
zones die u hoeft in te tekenen op de zoneringstekening.

U kiest: Uitgevoerd?

Of

Of

U kiest: Uitgevoerd?

Of

Of

U kiest: Uitgevoerd?

Of

Of

U kiest: Uitgevoerd?

Of

Of

Wat moet u nu doen?

1) Maak een keuze uit de genoemde maatregelen. Geef  aan 
of de maatregel al is uitgevoerd;

2) Als de gekozen maatregel(en) nog niet zijn uitgevoerd, 
neem ze dan op in het plan van aanpak in hoofdstuk 3;

3) Teken bij buiten opgestelde silo’s de zonering in op een 
zoneringstekening. Geef hier op aan dat er 1 meter rondom 
luiken en/of openingen  een zone 21 is *. De interne zone in de 
silo hoeft u niet in te tekenen.

* Indien u maatregel 1 uitvoert wordt de zone weggenomen. U 
hoeft de zone niet meer op de tekening aan te geven.

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

Wat moet u nu doen?

1) Maak een keuze uit de genoemde maatregelen. Geef  aan 
of de maatregel al is uitgevoerd;

2) Als de gekozen maatregel(en) nog niet zijn uitgevoerd, 
neem ze dan op in het plan van aanpak in hoofdstuk 3;

3) Teken bij buiten opgestelde silo’s de zonering in op een 
zoneringstekening. Geef hier op aan dat er 1 meter rondom 
luiken en/of openingen  een zone 21 is *. De interne zone in de 
silo hoeft u niet in te tekenen.

* Indien u maatregel 1 uitvoert wordt de zone weggenomen. U 
hoeft de zone niet meer op de tekening aan te geven.

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)
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2.9 Vlakopslag 

Naast opslag van product in silo’s kan het product ook in een opslagloods worden 
opgeslagen. Dit wordt vlakopslag genoemd. Vlakopslag vindt over het algemeen plaats 
voor een langere periode. Het product kan met wielladers en/of vrachtwagens in de 
loods gereden of gestort worden. Wat echter ook voorkomt is dat het product door 
middel van een open transporteur (bandtransporteur, zie § 2.5) of met een graanwerper 
in de loods gestort wordt. Het gebied rondom het overstortpunt is in dat geval gezoneerd 
gebied. Wanneer de transporteur/graanwerper tijdens het storten langzaam verplaatst 
wordt, dan wordt de zone rondom het overstortpunt uitgerekt. Uitgangspunt is dat het 
storten van product ten behoeve van vlakopslag niet langer dan 1.000 uur per jaar 
plaatsvindt. Het overstortpunt is daarom gezoneerd als zone 21. Ook de directe 
omgeving van de ‘productberg’ is gezoneerd gebied. Binnen de zones kunnen zich 
ontstekingsbronnen bevinden waarmee rekening gehouden moet worden (o.a. lampen 
en motoren). 
 
Als gevolg van stofwolken die ontstaan bij het storten en uitrijden van de productberg 
wordt de hele ruimte waarin de vlakopslag plaatsvindt gezoneerd (zone 22). Dit betekent 
dat ontstekingsbronnen die zich in de ruimte bevinden zoals lampen en motoren 
voldoende veilig uitgevoerd moeten worden (3D). 
 

Opmerking: Met een ‘ruimte’ wordt conform de NPR 7910-2:2008 een gebouw of deel van gebouw 
bedoeld dat stofdicht is afgesloten van andere gebouwen of gebouwdelen.  

 
In bepaalde opgeslagen stoffen kunnen ontledingsprocessen plaatsvinden waarmee 
warmte vrijkomt; ook wel ‘broei’ genoemd. Broei kan leiden tot indirecte ontsteking van 
stofmengsels en wordt daarom beschouwd als een ontstekingsbron. Bij de opslag van 
agrarische producten is de kans op broei reëel aanwezig. In § 2.18 (algemene 
maatregelen) worden de te treffen maatregelen besproken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Vlakopslag in loods  
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Wat moet u nu doen?

Voor dit deel hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Er zijn geen zones die u 
hoeft in te tekenen op de zoneringstekening.

U kiest:

Of

U kiest:

Of

Uitgevoerd?

Uitgevoerd?

U kiest:

Of

Uitgevoerd?

Wat moet u nu doen?

1) Maak een keuze uit de genoemde maatregelen. Geef  aan 
of de maatregel al is uitgevoerd;

2) Als de gekozen maatregel(en) nog niet zijn uitgevoerd, 
neem ze dan op in het plan van aanpak in hoofdstuk 3;

3) Teken de zonering in op een zoneringstekening. Geef hier 
op aan dat er 3 meter rondom het overstortpunt een zone 21 
is, 3 meter rondom de productberg een zone 21 is en dat de 
hele ruimte zone 22 is.

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)
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2.10 Reinigen / mengen product 

Ongereinigd product bevat onzuiverheden zoals strootjes, kafjes, steentjes, glas en 
ijzer. Om de korrels te ontdoen van deze onzuiverheden zijn verschillende 
reinigingsstappen nodig. Veelvoorkomende reinigingstechnieken zijn: 
 
 Zeef (voorreiniging); 
 Magneet (zie § 2.4); 
 Seperateur (aspirateur); 
 Steenuitlezer; 
 Trieur; 
 Soortelijk gewicht reiniger; 
 X-ray (röntgen). 

 
Om de gewenste samenstelling van het product te verkrijgen kunnen productsoorten 
gemengd worden. Dit mengen wordt ook wel melangeren genoemd. Apparatuur die 
gebruikt wordt voor het mengen van productsoorten valt ook onder deze paragraaf. Een 
voorbeeld hiervoor is de nauta menger.  
 
Vanwege de aanwezige stofconcentratie is reiniging- en mengapparatuur inwendig 
gezoneerd. In het inwendige van de apparatuur bevinden zich doorgaans geen 
ontstekingsbronnen. Het treffen van maatregelen is daarom niet noodzakelijk is. Een 
uitzondering hierop vormt de apparatuur die voor de scheiding gebruik maakt van 
luchtstroming. Op de installatie is dan een ventilator aanwezig die is aangesloten op een 
afzuigkanaal. Onder normale omstandigheden zal de concentratie niet zodanig dat voor 
een explosie moet worden gevreesd. Omdat een concentratie boven de LEL niet valt uit 
te sluiten, moet deze ventilator beschouwd worden als een mogelijke onstekingsbron. 
Dit komt in de praktijk bijvoorbeeld voor bij seperateurs. De onststekingsbron moet in 
dat geval explosieveilig uitgevoerd worden (3D). Dit betekent ondermeer het non-
sparking uitvoeren van ventilatoren.  
 
Het gebied rondom luiken en openingen die tijdens het proces handmatig geopend 
kunnen worden is gezoneerd gebied (zie §2.4). Binnen dit gebied kunnen 
ontstekingsbronnen aanwezig zijn, hiermee moet rekening worden gehouden.  
 

 
Seperateur        Windreiniger              Renser 
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START Stroomschema 2.10 Reinigen / mengen product

Is er reinigings- en/of 
mengapparatuur aanwezig?

NeeNee

Ja

Waar staat de 
apparatuur opgesteld?

Binnen 
(inpandig)

Buiten 
(uitpandig)

ZONERING:

Inwendige 
reinigings-
apparatuur
zone 20

&

Inwendige 
luchtafvoerkanaal

ZONE 22

&

Tot 1 meter rond  
luiken / openingen

ZONE 21

ZONERING:

Inwendige 
reinigings-
apparatuur
zone 20

&

Inwendige 
luchtafvoerkanaal

ZONE 22

Maatregelen in reinigings- / mengapparatuur:

In het inwendige van de apparatuur zelf bevinden zich geen mogelijke ontstekingsbronnen. Er zijn daarom geen 
(aanvullende) maatregelen nodig voor dit deel van de installatie.

Maatregelen in afzuigkanaal:

In de toelichting wordt beschreven dat zich in het luchtafvoerkanaal van de reinigingsinstallatie een ventilator kan 
bevinden. Deze ventilator wordt beschouwd als potentiële ontstekingsbron. Alleen wanneer zich een ontstekingsbron 
bevindt in het inwendige van het luchtafvoerkanaal, dan zijn de onderstaande 2 maatregelen van toepassing. Vraag: 
bevinden zich ontstekingsbronnen in het inwendige van het afvoerkanaal (zie toelichting  § 2.10)? Zo ja welke? 

Nee > maatregelen 1 en 2 zijn niet relevant > ga direct naar “Maatregelen rondom luiken / openingen”

Ja    ……………………………………………………..

        ……………………………………………………..

Maatregel 1: Breng en houd ontstekingsbronnen uit het inwendige van het luchtafvoerkanaal;

Maatregel 2: Voer alle ontstekingsbronnen die zich in het inwendige van de luchtafvoerkanaal bevinden uit in 3D.

Maatregelen rondom luiken /  openingen:

Maatregel 1: Neem zone weg door het luik / opening zodanig uit te voeren dat deze tijdens het proces niet zonder 
gereedschap geopend kan worden (zie toelichting § 2.4);

Maatregel 2: Breng en houd in omgeving aanwezige ontstekingsbronnen buiten de 1 meter zone rondom het luik / 
opening;

Maatregel 3: Voer alle ontstekingsbronnen die zich binnen de 1 meter zone bevinden uit in 2D.

Maatregelen in reinigingsapparatuur:

In het inwendige van de reinigingsapparatuur zelf bevinden zich geen mogelijke ontstekingsbronnen. Er zijn daarom 
geen (aanvullende) maatregelen nodig voor dit deel van de installatie.

Maatregelen in afzuigkanaal:

In de toelichting wordt beschreven dat zich in het luchtafvoerkanaal van de reinigingsinstallatie een ventilator kan 
bevinden. Deze ventilator wordt beschouwd als potentiële ontstekingsbron. Alleen wanneer zich een ontstekingsbron 
bevindt in het inwendige van het luchtafvoerkanaal, dan zijn de onderstaande 2 maatregelen van toepassing. Vraag: 
bevinden zich ontstekingsbronnen in het inwendige van het afvoerkanaal (zie toelichting  § 2.10)? Zo ja welke? 

Nee > maatregelen 1 en 2 zijn niet relevant.

Ja    ……………………………………………………..

        ……………………………………………………..

Maatregel 1: Breng en houd ontstekingsbronnen uit het inwendige van het luchtafvoerkanaal;

Maatregel 2: Voer alle ontstekingsbronnen die zich in het inwendige van de luchtafvoerkanaal bevinden uit in 3D.
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2.11 Bulkverlading 

Door middel van bulktransport kan het product naar afnemers zoals meelfabrieken of 
veehouderijen worden getransporteerd. Bij bulkverlading wordt het product met behulp 
van een hopper (§ 2.3) of bandtransporteur (§ 2.5) in een vrachtauto of aanhangwagen 
gestort. Het is ook mogelijk dat het product direct vanuit een silo gelost wordt. Als het 
verladen binnen plaatsvindt (inpandig), dan wordt de directe omgeving van het stortpunt 
(zie § 2.5) gezoneerd gebied. Binnen deze zone kunnen ontstekingsbronnen aanwezig 
zijn waarmee rekening gehouden moet worden. 
 
Omdat het verladen niet langer dan 1.000 uur per jaar plaatsvindt, betreft het een zone 
21. Met behulp van kunstmatige ventilatie kan de klasse van de gevarenzone kleiner 
worden gemaakt of kan de zone zelfs helemaal worden weggenomen (zie § 2.3).  
 
Wanneer het verladen in de buitenlucht plaatsvindt (uitpandig), dan zal er als gevolg van 
verwaaiing geen zone rondom het overstortpunt zijn (zie § 2.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Bulkverlading / stortpunt    
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2.12 Verpakken product 

Met behulp van een zogenaamde afzakmachine wordt het product verpakt in zakken of 
big bags. Het product wordt door middel van een vulleiding in de productzak gebracht. 
Zowel het inwendige van de vulleiding als het inwendige van de productzak zijn 
daarmee gezoneerd. In het inwendige bevinden zich echter geen ontstekingsbronnen. 
  
Ook de directe omgeving van de uitmonding van de vulleiding (daar waar het product de 
vulleiding verlaat) is gezoneerd. In het onderstaande figuur wordt dit uitgelegd. Omdat 
de vulmachine gemiddeld meer dan 1.000 uur per jaar in bedrijf is, is de zone 
geclassificeerd als zone 20. In de directe omgeving van de uitmonding kunnen 
ontstekingsbronnen aanwezig zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Met 
behulp van kunstmatige ventilatie kan de klasse van de gevarenzone kleiner worden 
gemaakt of kan de zone zelfs helemaal worden weggenomen (zie § 2.3).  
 
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van ventielzakken, dan is de opening van de zak 
direct verbonden met de uitmonding van de vulleiding. Het gebied direct om de 
vulleiding is dan niet gezoneerd. Hier komt immers geen stof vrij. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afzakinstallatie     Schematische weergave afzakinstallatie 
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START Stroomschema 2.12 Verpakken product

Wordt het product 
verpakt in zakken en/of big 

bags?
NeeNee

Is er gerichte afzuiging 
op de uitmonding van de 

vulleiding?

Nee

Stopt het proces bij falen 
van de afzuiging?

Ja

Nee

ZONERING:

Inwendige vulleiding
zone 20

&

Inwendige 
productzak
ZONE 20

&

Tot 1 meter rond  
uitmonding vulleiding

ZONE 20

Nee (geen 
interlock)

ZONERING:

Inwendige vulleiding
zone 20

&

Inwendige 
productzak
ZONE 20

&

Tot 1 meter rond  
uitmonding vulleiding

ZONE 22

ZONERING:

Inwendige vulleiding
zone 20

&

Inwendige 
productzak
ZONE 20

Maatregelen in vulleiding en productzak:

In het inwendige van de vulleiding en de productzak bevinden zich geen mogelijke ontstekingsbronnen. Er zijn 
daarom geen (aanvullende) maatregelen nodig voor dit deel van de installatie.

Maatregelen rondom uitmonding vulleiding:

Maatregel 1: Beperk de zone tot zone 22 door afzuiging of neem de zone weg door afzuiging met borging;

Maatregel 2: Breng en houd in omgeving aanwezige ontstekingsbronnen buiten de 1 meter zone rondom de 
uitmonding van de vulleiding;

Maatregel 3: Voer alle ontstekingsbronnen die zich binnen de 1 meter zone bevinden uit in 1D.

Maatregelen in vulleiding en productzak:

In het inwendige van de vulleiding en de productzak bevinden zich geen mogelijke ontstekingsbronnen. Er zijn 
daarom geen (aanvullende) maatregelen nodig voor dit deel van de installatie.

Maatregelen rondom uitmonding vulleiding:

Maatregel 1: Neem de zone weg door afzuiging met borging;

Maatregel 2: Breng en houd in omgeving aanwezige ontstekingsbronnen buiten de 1 meter zone rondom de 
uitmonding van de vulleiding;

Maatregel 3: Voer alle ontstekingsbronnen die zich binnen de 1 meter zone bevinden uit in 3D.
Ja (wel 
interlock)

Maatregelen in vulleiding en productzak:

In het inwendige van de vulleiding en de productzak bevinden zich geen mogelijke ontstekingsbronnen. Er zijn 
daarom geen (aanvullende) maatregelen nodig voor dit deel van de installatie.

Wordt gebruik gemaakt 
van ventielzakken 

(zie § 2.12)

Ja

Ja

ZONERING:

Inwendige vulleiding
zone 20

&

Inwendige 
productzak
ZONE 20

Maatregelen in vulleiding en productzak:

In het inwendige van de vulleiding en de productzak bevinden zich geen mogelijke ontstekingsbronnen. Er zijn 
daarom geen (aanvullende) maatregelen nodig voor dit deel van de installatie.
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2.13 Stofneerslag in gebouw 

In tegenstelling tot gassen en dampen, wordt brandbaar stof niet automatisch verwijderd 
door ventilatie of diffusie. Sterk verdunde, op zichzelf niet ontplofbare, stofwolken 
kunnen over een langere periode door afzetting dikke stoflagen genereren. Bij 
opwerveling kan dan alsnog een ontplofbaar stof-luchtmengsel worden gevormd. 
Tevens kan het afgezette stof als ontstekingsbron fungeren in de vorm van gloeinesten. 
Veel stoflagen geleiden de warmte slecht. Bij inwendige plaatselijke verwarming, 
bijvoorbeeld doordat het oppervlak onder de afzetting warm wordt of doordat er een 
vonk in valt, kunnen ze plaatselijk onder warmteontwikkeling gaan ontleden. Daardoor 
kan de temperatuur oplopen tot de smeultemperatuur. Als de vrijkomende warmte aan 
het oppervlak van de afzetting niet snel genoeg wordt afgevoerd, dan kan in de stoflaag 
een gloeiproces ontstaan. Dit proces kan lange tijd verborgen blijven, maar als het de 
oppervlakte bereikt of als de stoflaag wordt verstoord, gaat het vaak direct over in brand.  
 
Voor stofneerslag in een ruimte (zie definitie ruimte in § 2.9) hoeft niet te worden 
gezoneerd wanneer de totale hoeveelheid brandbaar stof in de betreffende ruimte 
minder is dan 50 kg. Dit wordt bereikt door schoon huishouden. Wanneer dit niet 
geborgd kan worden, dan wordt de hele ruimte gezoneerd. 
 
In die gevallen dat er meer dan 50 kg aanwezig is, is het niet aannemelijk dat de dikte 
van de stoflaag minder is dan 0,1 mm en de aanwezigheid van de stoflaag minder is 
dan 8 uur. Daaruit volgt dat een dergelijke ruimte als zone 21 gezoneerd moet worden. 
Dit betekent dat alle aanwezige ontstekingsbronnen binnen deze ruimte explosieveilig 
uitgevoerd moeten worden. 
 
Het reinigen behoort zo te worden uitgevoerd, dat daarbij geen stof-luchtmengsels 
ontstaan en dat geen ontstekingsbronnen worden geïntroduceerd. Het gebruik van 
(harde) bezems en perslucht behoort te worden vermeden (zie ook § 2.18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
Stofneerslag in gebouw 
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Stroomschema 2.13 Stofneerslag in gebouwSTART

> 50 kg neergeslagen in 
ruimte aanwezig?

NeeNee

Ja

ZONERING:

Er is geen zonering 
van toepassing 

(NGG)

ZONERING:

Hele ruimte 
zone 21

Maatregelen in ruimte

Maatregel 1: Voer alle ontstekingsbronnen binnen de gezoneerde ruimte uit in 2D.

Maatregelen in ruimte

Maatregel 1:  Borg dat de werkomgeving schoon is en blijft en zorg dat er niet meer dan 50 kg stof aanwezig is 
(bijvoorbeeld door middel van een poetsschema).
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ATEX handleiding  9T0821.03/R00005/902055/DenB 
Concept rapport - 50 - 4 augustus 2009 



 
 
 
 
 
 
 

ATEX handleiding  9T0821.03/R00005/902055/DenB 
Concept rapport - 51 - 4 augustus 2009 

2.14 Stofafzuigleiding 

In deze ATEX-handleiding wordt op verschillende plaatsen gesproken over gerichte 
afzuiging op installatieonderdelen. In veel gevallen wordt er gebruik gemaakt van een 
stoffilterinstallatie (zie § 2.15). De afgezogen lucht wordt door middel van één of 
meerdere stofafzuigleidingen richting het stoffilter getransporteerd. Er heerst in de 
afzuigleiding een lichte onderdruk. Deze wordt veroorzaakt door de ventilator die 
aanwezig is in de stoffilterinstallatie. De ventilator in het filter zorgt ervoor dat de lucht in 
de stofafzuigleiding richting het filter wordt gezogen.   
 
Omdat zich in het inwendige van de stofafzuigleiding langdurig een explosief 
stofmengsel kan bevinden, is deze leiding gezoneerd. In het inwendige van de 
afzuigleiding kunnen ook ontstekingsbronnen aanwezig zijn. Zo komt het in de praktijk 
voor dat er in de afzuigleiding één ventilator of meerdere ventilatoren zijn geplaatst. 
Deze ventilatoren dienen ervoor om het product richting het filter te blazen (bijvoorbeeld 
wanneer de aanzuigende werking van de filterinstallatie zélf te beperkt is). Deze 
ventilatoren kunnen een ontstekingsbron vormen. 
 
Wanneer er ontstekingsbronnen aanwezig zijn in de stofafzuigleiding, dan moeten deze 
verwijderd worden of explosieveilig worden uitgevoerd. Voor een ventilator betekent dit 
onder meer non-sparking uitvoeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Stofafzuiging 
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2.15 Stoffilterinstallatie 

Er kan gebruik worden gemaakt van een stoffilterinstallatie. Rondom de uitblaasopening 
van het filter bevindt zich een zone. Bij bezwijken van het filter kan er namelijk stof 
uitgeblazen worden. Vermengt met lucht vormt dit een explosief mengsel. In de directe 
omgeving van de uitblaas van het filter kunnen zich ontstekingsbronnen bevinden. 
Omdat de concentratie beperkt is, is de zonering rondom de uitblaas van het filter alleen 
van toepassing wanneer de uitblaas zich inpandig bevindt. Bevindt de uitblaas zich 
buiten, dan verdunt de stofwolk snel en leidt zodoende niet tot een zone. 
 
Vanwege de aanwezige concentratie van stof is het inwendige van de filter gezoneerd 
gebied. Voor het filter (stofzijde) kan er langdurig een explosief mengsel aanwezig zijn, 
na het filter (schone zijde) is er alleen een explosief mengsel als het filter kapot is. In het 
inwendige van het filter kunnen zich ontstekingsbronnen bevinden zoals ventilatoren en 
elektrische schakelingen. Wanneer deze schakelingen niet weggenomen of 
explosieveilig uitgevoerd kunnen worden, moet rekening worden gehouden met het 
optreden van een explosie. In dat geval moeten op het filter explosiebeperkende 
voorzieningen aangebracht worden zoals explosieluiken en explosieveilige 
ontkoppelingen. 
 

 
 
Stoffilterinstallatie    
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2.16 Acculaders 

Bij het opladen van natte accu’s kan waterstofgas vrijkomen dat met zuurstof een 
explosief mengsel kan vormen (knalgas). Deze accu’s zijn dan ook relevant in het kader 
van ATEX. Bij gesloten ofwel onderhoudsvrije accu’s kan tijdens het laden geen gas 
ontsnappen. Dergelijke accu’s zitten vaak in kleinere apparaten, zoals een 
schrobmachine. Voor deze accu’s hoeven geen maatregelen getroffen te worden. 
 
Als de natte accu’s binnen worden opgeladen kan door het vrijkomen van gas een 
explosief mengsel ontstaan in de gehele ruimte. Daarom wordt de gehele ruimte 
gezoneerd. Het gebied met een explosief mengsel wordt echter sterk beperkt als de 
accu in een grote ruimte staat, of de ruimte voldoende is geventileerd. In die gevallen is 
er alleen in de directe omgeving van de accu een zone met explosiegevaar. 
 
Van een grote ruimte is hier spraken als de ruimte minimaal 8 meter hoog is, een 
oppervlak heeft van 1.000 m2 en de lucht onder het plafond vrij kan stromen en dus niet 
wordt tegengehouden door schotten, balken etc.  
 
Van goede ventilatie is sprake als de ruimte minimaal 4 maal per uur wordt geventileerd. 
Er moet dus minimaal 4 maal de inhoud van de ruimte worden afgevoerd.  
Dit kan mechanisch door middel van een ventilator met voldoende capaciteit. Bij 
kleinere ruimten kan ook natuurlijke ventilatie worden toegepast. In dat geval moet op 
een hoog gelegen punt een afvoer op de buitenlucht aanwezig zijn met voldoende trek 
en met een opening van minimaal 0,125 m2 ofwel een diameter van 20 cm. Als de 
ventilatieopening niet op het hoogste punt zit, is de ruimte boven de ventilatieopening 
gezoneerd en mogen daar geen ontstekingsbronnen aanwezig zijn. 
 
Als er meer dan 5 accu’s gelijktijdig worden geladen, dient mechanische ventilatie 
toegepast te worden. De ventilator moet in werking zijn als er accu’s worden geladen en 
de capaciteit van de ventilator moet minimaal 15 m3/h maal het aantal accu’s zijn. Naast 
de aanwezigheid van de ventilatieopening mogen de vrijgekomen gassen zich niet 
kunnen ophopen onder een deel van het plafond dat niet wordt geventileerd. Tot slot 
moet er voldoende lucht toevoer naar de ruimte zijn. Hiervan is al sprake bij een 
luchtrooster of luchttoevoer via open ramen en klapdeuren. De ruimte mag dus niet 
helemaal afgesloten zijn. 
 
In plaats van boven genoemde aanpak mag de ventilatie ook worden berekend volgens 
de NPR 3299 ‘Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accu’s                              Accu oplaadstation 
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Stroomschema 2.16 Acculaders

Waar bevinden de 
acculaders zich?

Is de ruimte
 “groot” genoeg of 

voldoende geventileerd?
(zie toelichting 

§ 2.16)Binnen Nee

Ja

ZONERING:

Gehele ruimte:
ZONE 2

ZONERING:

1 meter rond accu:
ZONE 2

Buiten

Technische maatregelen rondom acculaders

Maatregel 1: Laad de accu’s buiten op of in een voldoende grote 
ruimte (zie toelichting § 2.16), zodat de zonering beperkt wordt tot 
1 meter rondom de accu;

Maatregel 2: Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte zodat 
de zonering beperkt wordt tot 1 meter rondom de accu;

Maatregel 3: Breng/houdt de in de ruimte aanwezige 
ontstekingsbronnen buiten de gezoneerde ruimte;

Maatregel 4: Voer alle ontstekingsbronnen die zich in de ruimte 
bevinden uit in klasse 3G. 

Technische maatregelen rondom acculaders

Maatregel 1: Breng/houdt de in aanwezige ontstekingsbronnen 
buiten de 1 meter zone rondom de accu;

Maatregel 2: Voer alle ontstekingsbronnen die zich binnen de 1 
meter zone rondom de accu bevinden uit in klasse 3G. 

START

Worden er natte accu’s 
geladen?

Nee

Ja
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2.17  Gasflessen 

Ten behoeve van bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden kunnen gasflessen met een 
brandbaar gas (vaak acetyleen) aanwezig zijn. Als er brandbaar gas uit de gasflessen 
lekt, kan er in de ruimte waar de gasflessen staan opgesteld een explosief mengsel met 
lucht ontstaan. Tijdens het gebruik van de gasflessen (bijvoorbeeld het lassen) hoeven 
geen maatregelen in het kader van ATEX getroffen te worden. 
 
Bij voorkeur worden de gasflessen na de werkzaamheden in de buitenlucht opgeslagen 
en wel op een zodanige wijze dat er geen ophoping van gas dat ontsnapt, mogelijk is. 
Als de gasflessen zo worden opgeslagen is er alleen in de directe omgeving van de 
gasfleskoppeling een zone met explosiegevaar. Daar mogen dan geen 
ontstekingbronnen aanwezig zijn. 
 
Als de gasflessen met brandbaar gas binnen worden opgeslagen, dan kan door lekkage 
in principe een explosief mengsel ontstaan in de gehele ruimte. Daarom wordt de 
gehele ruimte gezoneerd. Het gebied met een explosief mengsel wordt echter sterk 
beperkt als de gasflessen in een grote ruimte staan. Van een grote ruimte is sprake als 
de ruimte minimaal 8 meter hoog is, een oppervlak heeft van 1.000 m2 en de lucht onder 
het plafond vrij kan stromen en dus niet wordt tegengehouden door schotten, balken etc.  
 
Ook als de ruimte voldoende is geventileerd, wordt het gebied met explosief mengsel 
beperkt. Van goede ventilatie is sprake als de ruimte minimaal 4 maal per uur wordt 
geventileerd. Er moet dus minimaal 4 maal de inhoud van de ruimte worden afgevoerd. 
Dit kan mechanisch door middel van een ventilator met voldoende capaciteit. Bij 
kleinere ruimten kan ook natuurlijke ventilatie worden toegepast. In dat geval moet op 
een hoog gelegen punt een afvoer op de buitenlucht aanwezig zijn met voldoende trek 
en met een opening van minimaal 0,125 m2 ofwel een diameter van 20 cm. 
 
Naast de afvoer moet er voldoende lucht toevoer naar de ruimte zijn. Hiervan is al 
sprake bij een luchtrooster of luchttoevoer via open ramen en klapdeuren. De ruimte 
mag dus niet helemaal afgesloten zijn. 
 
 

 
 
Gasflessen (opslag binnen)          Opslag gasflessen 
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U kiest:

Of

Of

Of

Uitgevoerd?

U kiest:

Of

Uitgevoerd?

Wat moet u nu doen?

1) Maak een keuze uit de genoemde maatregelen. Geef  aan of 
de maatregel al is uitgevoerd;

2) Als de gekozen maatregel(en) nog niet zijn uitgevoerd, neem 
ze dan op in het plan van aanpak in hoofdstuk 3;

3) Teken de zonering in op een zoneringstekening. Geef hier op 
aan dat de hele ruimte zone 2 is*. 

* Indien u maatregel 1 of 2 uitvoert verdwijnt de zone en wordt 
deze beperkt tot 1 meter rondom de gasfleskoppeling.

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

Wat moet u nu doen?

1) Maak een keuze uit de genoemde maatregelen. Geef  aan of 
de maatregel al is uitgevoerd;

2) Als de gekozen maatregel(en) nog niet zijn uitgevoerd, neem 
ze dan op in het plan van aanpak in hoofdstuk 3;

3) Teken de zonering in op een zoneringstekening. Geef hier op 
aan dat 1 meter rond de gasfleskoppeling een zone 2 is. 

Check:

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

(Uitgevoerd)

Wat moet u nu doen?

U hoeft geen verdere actie te ondernemen. Er zijn geen zones die u hoeft in te 
tekenen op de zoneringstekening.
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2.18  Algemene maatregelen 
 
In paragraaf 2.3 t/m 2.17 worden voornamelijk technische maatregelen besproken die  
afhankelijk zijn van de specifieke bedrijfssituatie. Naast deze technische maatregelen 
zijn er organisatorische maatregelen die getroffen moeten worden om de werknemers te 
beschermen tegen explosiegevaar. Deze maatregelen zijn verplicht, ongeacht de aard 
en omvang van uw installatie. De maatregelen worden in hoofdstuk 5 nader toegelicht. 
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3 OPSTELLEN ZONETEKENING EN PLAN VAN AANPAK 

 
3.1 Doel van dit hoofdstuk 

Met behulp van de stroomschema’s uit hoofdstuk 2 heeft u uw installatie(s) stap voor 
stap in kaart gebracht. U weet nu waar binnen uw bedrijf explosieve zones aanwezig 
zijn, hoe groot deze zones zijn, welke ontstekingsbronnen een gevaar kunnen opleveren 
en welke maatregelen u al getroffen heeft of nog zult moeten treffen. In dit hoofdstuk 
gaat u op basis van die informatie een zonetekening opstellen (§ 3.2) en een plan van 
aanpak schrijven (§ 3.3).  
 

3.2 Van gevaren naar zonetekening 

Door het opstellen van een zonetekening maakt u gemakkelijk inzichtelijk waar binnen 
uw bedrijf explosieve zones aanwezig zijn. Deze tekening is bijvoorbeeld noodzakelijk 
om te weten aan welke eisen nieuw aan te schaffen apparatuur binnen zones moet 
voldoen of op welke plaatsen met explosieveilige apparatuur gewerkt moet worden. U 
kunt de tekening beschouwen als een communicatiemiddel. In de bijlagen vindt u een 
voorbeeld van een zonetekening. 
 
Stap 1: plattegrond van uw bedrijf 
Zorg dat u een plattegrond of tekening heeft van uw bedrijf, bij voorkeur op schaal 
(schets mag ook). Op deze plattegrond geeft u de verschillende ruimten en de installatie 
onderdelen aan die zich op de locatie van uw bedrijf bevinden. Eventuele installatie 
onderdelen die zich buiten bevinden, dienen ook aangegeven te worden. 
 
Stap 2: voorkomende gevarenzones 
Met behulp van hoofdstuk 2 heeft u geïnventariseerd welke gevarenzones aanwezig 
zijn. Op de zonetekening hoeft u alleen de uitwendige gevarenzones aan te geven. De 
inwendige zonering van een silo of een leiding hoeft niet aangegeven te worden op de 
zonetekening. Geef wel aan op de tekening dat de inwendige delen gezoneerd zijn, 
bijvoorbeeld door daarover een regel tekst op te nemen onder de tekening. Dit is van 
belang voor mensen die binnen uw bedrijf bijvoorbeeld onderhoud of reparaties 
uitvoeren. 
 
Stap 3: intekenen gevarenzones 
Teken op schaal een cirkel rond de installatie onderdelen die gezoneerd zijn. De straal 
van de cirkel staat beschreven in hoofdstuk 2 bij de zonering. U moet de gevarenzone 
aanduiden met een (door de wet) vastgestelde arcering (zie bijlage voor voorbeeld 
zonetekening). 
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3.3 Plan van aanpak 

Om er voor te zorgen dat de noodzakelijke maatregelen ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd bent u verplicht een plan van aanpak op te stellen. In de onderstaande tabel 
geeft u per afzonderlijk installatie onderdeel aan welke maatregel nog niet is uitgevoerd. 
Per maatregel geeft u aan wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en voor wanneer 
de maatregel uitgevoerd dient te zijn. Geef ook aan wanneer de maatregel 
daadwerkelijk is gerealiseerd. Uw plan van aanpak is dan compleet en voldoet aan de 
geldende regelgeving.  
 
Installatie 
onderdeel 

Maatregel Verant-
woordelijk: 

Planning: Gerealiseerd: 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 



 
 
 
 
 
 
 

ATEX handleiding  9T0821.03/R00005/902055/DenB 
Concept rapport - 72 - 4 augustus 2009 

 
Installatie 
onderdeel 

Maatregel Verant-
woordelijk: 

Planning: Gerealiseerd: 
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DEEL 2: 
 
 

ACHTERGROND ATEX 
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4 BASISBEGINSELEN ATEX 

 
4.1  Doel van dit hoofdstuk 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de achterliggende wet- en regelgeving en de 
algemene principes van explosiegevaar. In hoofdstuk 5 wordt dit vervolgens vertaald 
naar de GZP-sector. Hoofdstuk 4 is bedoel voor diegene die de inventarisatie uitvoert en 
voor diegene die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de arbeidsveiligheid.  
 

4.2  Wet- en regelgeving 

In Nederland is iedere werkgever verplicht om zijn of haar werknemers een veilige 
werkomgeving te bieden. Een werkgever moet in kaart brengen welke risico’s aanwezig 
zijn op de werkplek en moet maatregelen nemen om werknemers daartegen te 
beschermen. Dit ligt vast in de Arbeidsomstandighedenwet. De verplichtingen van een 
werkgever rondom bescherming tegen explosiegevaar zijn uitgewerkt in het 
‘Arbeidsomstandighedenbesluit’, artikel 3.5 a t/m f. In het kort komt dat artikel op het 
volgende neer: 
 
• De werkgever beoordeelt gevaren van explosieve atmosferen en risico’s die daaruit 

kunnen voortvloeien en legt die vast in een explosieveiligheidsdocument (EVD). 
De Arbeidsinspectie (AI) heeft hiervoor het informatieblad ‘AI-34 Veilig werken in 
een explosieve atmosfeer’ opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe werkgevers in de 
praktijk om kunnen gaan met de wet- en regelgeving over explosiegevaar. Ook staat 
erin aan welke voorwaarden een EVD moet voldoen. 
 

• De werkgever markeert gebieden waarin explosieve atmosferen kunnen voorkomen 
als gevarenzones en neemt de maatregelen die bij de betreffende zonering hoort. 
Deze verplichting is verder uitgewerkt in de Nederlandse Praktijk Richtlijn 7910: 
Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar. Deze richtlijn bestaat 
uit twee delen: deel 1 gaat over gasontploffingsgevaar (NPR 7910-1) en deel 2 gaat 
over stofontploffingsgevaar (NPR 7910-2). 

 
• De werkgever neemt maatregelen om: 

1. het ontstaan van een explosieve atmosfeer te voorkomen;  
2. ontsteking van explosieve atmosferen te voorkomen; 
3. schadelijke gevolgen van een explosie te beperken; 
4. uitbreiding van een explosie te beperken. 

De volgorde van de beschreven maatregelen ligt vast. Pas als een maatregel niet 
geheel mogelijk is of onvoldoende bescherming biedt, mag een werkgever 
maatregelen inzetten uit de volgende categorie. 
 

• Daarnaast neemt de werkgever maatregelen om de arbeidsplaatsen veilig in te 
richten. 

 
De verplichting in het Arbeidsomstandighedenbesluit is een voortvloeisel uit Europese 
wetgeving: de ATEX-137. Deze Europese richtlijn bevat de minimumvoorschriften voor 
de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers 
die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. 



 
 
 
 
 
 
 

ATEX handleiding  9T0821.03/R00005/902055/DenB 
Concept rapport - 75 - 4 augustus 2009 

Een Europese richtlijn die samenhangt met de ATEX-137, is de ATEX-95. Hierin zijn 
eisen gesteld waaraan elektrische apparaten en beveiligingssystemen moeten voldoen 
als ze gebruikt worden op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen. In Nederland is 
deze richtlijn geïmplementeerd via het ‘Warenwetbesluit explosieveilig materieel van 
1 augustus 1995’. 
 

4.3  Hoe ontstaan explosies? 

Een explosie kan alleen ontstaan als aan drie voorwaarden wordt voldaan, zoals 
weergegeven in onderstaande explosiedriehoek: 
 

 
 

Voorwaarde Toelichting 

Brandstof 
 

Als een brandbare stof uit kleine deeltjes bestaat, kan het werken als brandstof voor een 
stofexplosie. De vorm is dus van belang: er moet in verhouding tot de inhoud veel 
oppervlak beschikbaar zijn voor ontbranding. Een blok hout heeft in verhouding tot zijn 
inhoud minder oppervlak dan een stapel mikadostokjes en een stapel mikadostokjes heeft 
in verhouding tot de inhoud weer minder oppervlak dan een wolk van houtstof. Het 
houtblok zal, net als de mikadostokjes, niet kunnen exploderen. De wolk van houtstof 
echter wel! Ook een gas, gasmengsel of vloeistof (damp, nevel) kan brandbaar zijn. 

Zuurstof 
 

De aanwezigheid van zuurstof (in lucht) is op zichzelf niet voldoende; de zuurstof moet 
zich goed kunnen mengen met de stofdeeltjes. Zuurstof komt moeilijk tussen een laag 
neergeslagen stof of een volle zak met (grond)stof, waardoor het optreden van een 
explosie in die situaties niet mogelijk is. Alleen in het geval van een stofwolk kan zuurstof 
zich optimaal verdelen tussen de stofdeeltjes. 

Ontstekings-
bron 
 

Om te komen tot een explosie moet de minimale ontstekingstemperatuur van een stof 
bereikt worden. De hoeveelheid energie die een ontstekingsbron kan leveren, verschilt per 
soort bron. Dat heeft tot gevolg dat een ontstekingsbron niet zomaar alle stofwolken kan 
laten ontploffen. Er zijn verschillende soorten ontstekingsbronnen: hete oppervlakken, 
vlammen en hete gassen, mechanisch veroorzaakte vonken, elektrische installaties, 
elektrische circulatiestromen, statische elektriciteit, blikseminslag, elektromagnetische 
velden, elektromagnetische straling, ioniserende straling, ultrageluid, drukgolven, 
chemische reactie. 

 
In het kader van ATEX wordt er onderscheid gemaakt tussen stofexplosies en 
gasexplosies. 
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Stofexplosie 
Een stofexplosie kan ontstaan wanneer stof (dat zich bijvoorbeeld op granen of zaden 
bevindt) opwervelt in de lucht en in contact komt met een ontstekingsbron. Een stofwolk 
kan ontstaan binnen in een installatie, kan vrijkomen uit een installatie of kan ontstaan 
doordat afgezet stof opwaait. Stof-lucht mengsels ontstaan bijvoorbeeld bij: 
 

 Het reinigen van producten;  
 Het transporteren, vullen of legen; 
 Het mengen van producten. 

 
Niet alle stofwolken kunnen ontstoken worden, de brandbaarheid ervan is afhankelijk 
van de stofeigenschappen. Hieronder worden de belangrijkste stofeigenschappen 
beschreven: 
 

Stofeigenschap Toelichting 

Deeltjesgrootte 

De diameter van stofdeeltjes is van invloed op het explosiegevaar. 
Kleinere deeltjes (diameter < 0,1 mm) zijn explosiever dan grotere 
(diameter > 0,1 mm). Deeltjes met diameter groter dan 0,5 mm 
veroorzaken geen stofexplosie. 

Onderste explosiegrens / 
Lower Explosion Level  
(LEL) 

Dit begrip geeft de concentratie van stof in de lucht aan die minimaal 
nodig is om tot een explosief mengsel te komen. Een stofwolk kan niet in 
brand vliegen als er in verhouding te weinig stof aanwezig is. Deze 
explosiegrens verschilt per stof, maar als vuistregel heeft een explosieve 
stofwolk een zicht van ongeveer 1 meter. 

Bovenste explosiegrens /  
Upper Explosion Level 
(UEL) 

Dit begrip geeft de concentratie van stof in de lucht aan waarboven de 
stofwolk niet meer ontstoken kan worden. Een stofwolk kan namelijk niet 
exploderen als er in verhouding te veel stof en dus te weinig zuurstof 
aanwezig is. Deze explosiegrens is voor elke stof weer anders. Bij opslag 
in zakken is de concentratie zodanig hoog, dat er te weinig zuurstof is.  

Maximale explosiedruk (Pmax) 

Deze term geeft aan welke druk een explosie maximaal kan veroorzaken. 
De explosiedruk heeft, samen met de snelheid waarmee de explosie zich 
ontwikkelt (dit is de Kst-waarde), invloed op de schade die ontstaat. De 
gevolgen in ernst en omvang verschillen per grondstof. 

Minimale ontstekingsenergie 
(MOE) 

Voor elke explosie is energie nodig, de MOE geeft de minimale 
hoeveelheid energie aan die nodig is om een stofwolk te ontsteken. Zoals 
eerder beschreven levert elke ontstekingsbron een bepaalde energie, de 
stofeigenschappen bepalen vervolgens of de hoeveelheid energie van de 
ontstekingsbron groot genoeg is voor een explosie. 

Minimale ontstekings-
temperatuur (MOT) 

Dit is de minimale temperatuur die nodig is om een stofwolk te ontsteken. 

Gloeitemperatuur (GT) 
Bij de gloeitemperatuur gaat een laag neergeslagen stof gloeien. Er vindt 
nog net geen ontsteking plaats, maar bij opwerveling kunnen gloeiende 
stofdeeltjes wel een ontstekingsbron vormen. 
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Een stofexplosie is een snelle verbranding met een drukeffect. De druk die ontstaat, 
zorgt ervoor dat nog niet ontstoken aanwezige stoflagen in dezelfde ruimte ook in 
beweging gebracht worden. De nieuwe stofwolken vliegen ook in brand, waardoor een 
soort domino-effect optreedt met vervolgexplosies. Daarom is het zo belangrijk om 
ervoor te zorgen dat alle ruimtes zo schoon mogelijk zijn. Medewerkers lopen gevaar 
door de ongecontroleerde effecten van vlammen, hittestraling, drukgolven en 
rondvliegende brokstukken. Ook kunnen werknemers schadelijke stoffen inademen of 
stikken door gebrek aan zuurstof. 
 
Gasexplosie 
Een gasexplosie kan ontstaan doordat brandbaar gas, damp of nevel ontsnapt, zich 
mengt met zuurstof in de lucht en vervolgens in aanraking komt met een 
ontstekingsbron. Gas-lucht mengsels kunnen bijvoorbeeld ontstaan bij: 
 

 Gevulde gasflessen; 
 Acculaadstations. 

 
Een gasexplosie verloopt anders dan een stofexplosie. Het is ook een snelle 
verbranding met drukeffect, maar het gasmengsel dat in een ruimte aanwezig is, 
explodeert in één keer. Er is geen sprake van een domino-effect, tenzij de explosie zich 
kan verplaatsen naar andere ruimtes. De gevolgen zijn wel vergelijkbaar, medewerkers 
kunnen ook bij dit type explosie schade aan de gezondheid oplopen. Een veel 
voorkomende plaats met gas-lucht mengsels zijn stookinstallaties / aardgasinstallaties. 
ATEX is echter niet van toepassing op gasverbruikinstallaties met een geldig CE-keur 
die onder het toepassingsgebied van het Besluit Gastoestellen vallen. 
 

4.4  Werking ATEX 

In deze paragraaf wordt beschreven welke stappen werkgevers dienen te nemen om te 
voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit de ATEX-137 richtlijn. De werkgever 
moet in een EVD vastleggen welke risico’s er zijn, hoe deze beoordeeld zijn en welke 
maatregelen genomen zijn om de werknemers te beschermen. Voor iedere werkplek en 
ieder productieproces moet de werkgever: 
 
1. Zich afvragen of zonering noodzakelijk is. 

 Is het aanwezig zijn en voortduren van een gevaarlijke explosieve atmosfeer 
waarschijnlijk? 

 
2. Eventueel noodzakelijke voorzieningen uitvoeren. 
 
3. Een risicobeoordeling uitvoeren. 

 Is het waarschijnlijk dat ontstekingsbronnen aanwezig zijn en actief worden? 
 Welke installaties, gebruikte stoffen en processen er zijn, inclusief mogelijke 

wisselwerkingen? 
 Wat is de omvang van te verwachten gevolgen van een explosie? (Omdat bij 

een explosie vrijwel altijd omvangrijke schade ontstaat, is een gedetailleerd 
antwoord op deze vraag niet nodig). 

 
4. Maatregelen nemen om de werknemers te beschermen tegen eventuele risico’s. 



 
 
 
 
 
 
 

ATEX handleiding  9T0821.03/R00005/902055/DenB 
Concept rapport - 78 - 4 augustus 2009 

Gevarenzone-indeling 
In een bedrijf waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn, moet de werkgever 
maatregelen nemen om het optreden ervan te voorkómen. Indien dat niet mogelijk is, 
moet de werkgever ervoor zorgen dat aanwezige explosieve atmosferen niet tot 
ontploffing komen. Dat kan gedaan worden door te voorkómen of zoveel mogelijk te 
beperken dat ontstekingsbronnen aanwezig zijn binnen de gebieden met een explosieve 
atmosfeer. Door een gevarenzone-indeling aan te brengen, worden eisen gesteld aan 
de aanwezige installaties en arbeidsmiddelen binnen een zone. 
 
Stofexplosiegevaar 
Op basis van de NPR 7910-2 stelt de werkgever vast welke gevarenzones met 
betrekking tot stofexplosiegevaar aangewezen dienen te worden binnen de inrichting. 
De vragen die daarbij beantwoord moeten worden:  
 
1. Waar is een gevarenzone nodig? Een antwoord op deze vraag volgt uit de  
     beoordeling van een aantal criteria: 

 Is er een brandbare stof aanwezig? 
 Kan er een (gevaarlijke) explosieve atmosfeer ontstaan? Bij dit criterium is de 

hoeveelheid en deeltjesgrootte van het aanwezig stof van belang. De volgende 
tabel geeft de minimale hoeveelheden weer. 

 

Locatie stof 
Deeltjesgrootte  
brandbare stof 

Minimale hoeveelheid 
brandbare stof 

Kleiner dan 0,1mm 50kg 
In het gebouw 

Tussen 0,1mm en 0,5mm 500kg 

Kleiner dan 0,1mm 0,1kg In een 
apparaat/installatie Tussen 0,1mm en 0,5mm 1kg 

 
 Waar kan zich een explosieve atmosfeer voordoen? Plaatsen om op te letten, 

zijn: filters, transportsystemen, overdrachtspunten, beluchting- en 
ontluchtingspunten, horizontale of flauw hellende vlakken (vanwege mogelijke 
stofafzetting). 

 Is het ontstaan van een gevaarlijke explosieve atmosfeer met zekerheid te 
voorkómen? Dit kan alleen bereikt worden als er absoluut geen brandbaar stof 
meer aanwezig is buiten de installaties, of als er geen explosief mengsel met 
lucht op kan treden. Zijn er maatregelen getroffen die dit bereiken? 

 
2. In welke klasse valt de gevarenzone? Er zijn drie gevarenzones (20, 21 en 22),  
     afhankelijk van de frequentie en duur van het optreden van een explosieve  
     atmosfeer. In de tabel op de volgende pagina worden de verschillende gevarenzones  
     toegelicht. 
 
3. Welke afmeting heeft de gevarenzone? De grootte van de zone is afhankelijk van de  
     vorm van een explosieve atmosfeer en de manier waarop het stof zich verspreidt.  
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Gasexplosiegevaar 
Om gevarenzones met betrekking tot gasexplosiegevaar vast te stellen, kan de 
werkgever gebruik maken van de NPR 7910-1. De vragen zijn vrijwel hetzelfde, maar de 
criteria verschillen: 
 
1. Waar is een gevarenzone nodig? Een antwoord op deze vraag volgt uit de 

beoordeling van een aantal criteria: 
 Is er een brandbaar gas aanwezig? 
 Kan er een (gevaarlijke) explosieve atmosfeer ontstaan? Een vuistregel bij dit 

criterium is een minimum hoeveelheid van 5 kg brandbaar gas dat aanwezig is 
in apparaten binnen een gebouw. 

 Waar kan zich een explosieve atmosfeer voordoen? Plaatsen om op te letten, 
zijn: gasflessen en acculaadstations. 

 Is het ontstaan van een gevaarlijke explosieve atmosfeer met zekerheid te 
voorkómen? Dit kan alleen bereikt worden als het brandbaar gas niet in 
explosieve concentratie aanwezig is in het gebouw. Zijn er maatregelen 
getroffen die dit bereiken? 

 
2. In welke klasse valt de gevarenzone? Net als bij stofexplosiegevaar zijn er drie 

gevarenzones (0, 1 en 2), afhankelijk van de frequentie en duur van het optreden 
van een explosieve atmosfeer. In de onderstaande tabel worden de gevarenzones 
toegelicht. 

 

Gevarenzone 
stofexplosie 

Gevarenzone 
gasexplosie 

Toelichting 

20 0 
Continue gevarenbron 
Meer dan 1000 uur per jaar explosieve atmosfeer 

21 1 
Primaire gevarenbron 
Tussen 10 en 1000 uur per jaar explosieve atmosfeer 

22 2 
Secundaire gevarenbron 
Minder dan 10 uur per jaar explosieve atmosfeer 

NGG NGG Niet Gevaarlijk Gebied (geen explosieve atmosfeer) 

 
3. Welke afmeting heeft de gevarenzone? De grootte van de zone is afhankelijk van de 

vorm van een explosieve atmosfeer en de manier waarop het gas zich verspreidt. 
 
Als de werkgever in kaart heeft gebracht waar de gevarenzones met betrekking tot stof 
en gas zich bevinden binnen de inrichting, dan legt hij of zij dit vast op de zonetekening 
van het bedrijf. 
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Inventarisatie ontstekingsbronnen 
Indien bekend is op welke plaatsen explosieve atmosferen voorkomen en welke 
gevarenzones daarbij horen, kan de werkgever gaan inventariseren welke 
ontstekingsbronnen mogelijk aanwezig zijn in de zones. In paragraag 4.3 staan de 
verschillende ontstekingsbronnen beschreven. De gevarenzone bepaalt in welke 
situaties de aanwezigheid van ontstekingsbronnen voorkómen moet worden. Ook 
bepaalt de gevarenzone welk type apparatuur in de zone is toegestaan. 
 

Gevarenzone-
indeling 

Stof Gas 

Ontstekingsbronnen* moeten beslist 
vermeden worden bij: 

Type apparatuur dat in de zone 
is toegestaan** 

20 0 
Storingsvrij bedrijf (normaal bedrijf) 
Te voorziene storingen 
Bij zelden optredende bedrijfsstoringen 

1G of 1D 

21 1 
Storingsvrij bedrijf (normaal bedrijf) 
Te voorziene storingen 

1G / 2G of 1D / 2D 

22 2 Storingsvrij bedrijf (normaal bedrijf) 1G / 2G / 3G of 1D / 2D / 3D 

*In de zones 20, 21 en 22 dient tevens rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat neergeslagen 
stof tot ontsteking wordt gebracht. 
**In hoofdstuk 5 worden de categorieën in type apparatuur nader toegelicht. 

Bron: AI-blad 34. 
 
Risicobeoordeling 
Met het in kaart brengen van de gevarenzones en de inventarisatie van ontstekings-
bronnen kan de werkgever de risicobeoordeling uitvoeren. Risico’s kunnen niet altijd 
helemaal worden uitgesloten, maar moeten wel tot een aanvaardbaar niveau worden 
teruggebracht.  
 
Inventarisatie benodigde maatregelen 
Eerder is beschreven dat een werkgever maatregelen moet nemen om zijn werknemers 
te beschermen tegen explosiegevaar. De werkgever dient daarbij de hiërarchie te 
volgen die in het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 4.4) beschreven staat. In deze 
stap inventariseert de werkgever welke maatregelen noodzakelijk zijn in de 
verschillende gevarenzones binnen de inrichting. Vervolgens brengt de werkgever in 
kaart welke maatregelen al getroffen zijn en belangrijker nog: welke maatregelen nog 
uitgevoerd dienen te worden. De nog uit te voeren maatregelen worden vastgelegd in 
een plan van aanpak, met daarin per maatregel aangegeven wie verantwoordelijk is 
voor de uitvoering en de termijn waarbinnen de maatregel geïmplementeerd dient te 
zijn. In hoofdstuk 5 staan de voor uw branche relevante maatregelen beschreven. 
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Vastleggen resultaten in explosieveiligheidsdocument 
De resultaten van alle voorgaande stappen dienen vastgelegd te worden in een 
explosieveiligheidsdocument. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moet een 
EVD minimaal de volgende informatie bevatten: 
 

 Identificatie en beoordeling van de explosierisico’s. 
 Wijze waarop arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen (inclusief alarminstallaties) 

met de vereiste aandacht voor de veiligheid zijn ontworpen, worden gebruikt / 
bediend en onderhouden. 

 Indeling in gevarenzones. 
 De genomen en te nemen maatregelen. 
 In geval van twee of meer werkgevers op dezelfde werkplek: de wijze waarop 

de werkgevers samenwerken. 
 
Een EVD moet opgesteld worden voordat gestart wordt met de werkzaamheden. Het 
document dient herzien te worden bij wijzigingen die een effect hebben op de risico’s, 
zoals wijzigingen in de installatie, andere (grond)stoffen en verbouwingen in het bedrijf. 
Het op de juiste wijze toepassen van deze handleiding volstaat evenzo. 
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5   ATEX BINNEN DE GZP-SECTOR 

 
5.1  Doel van dit hoofdstuk 

Dit hoofdstuk is bedoeld als achtergrondinformatie bij het invullen van de 
bedrijfsinventarisatie. In dit hoofdstuk wordt de vertaalslag gemaakt van de algemene 
ATEX regelgeving naar de betekenis daarvan voor de GZP-sector. Het hoofdstuk is 
hiermee een verantwoording voor de in hoofdstuk 2 gemaakte keuzes. Tevens worden 
de specifieke technische en organisatorische maatregelen toegelicht welke in de 
stroomschema’s genoemd worden. Dit hoofdstuk is bedoel voor diegene die de 
inventarisatie uitvoert en voor diegene die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de 
arbeidsveiligheid.  
 

5.2  Stoffen en explosieve luchtmengsels 

Explosieve stoffen binnen de GZP-sector 
De eerste vraag die gesteld moet worden als het gaat over explosiegevaar: zijn er 
stoffen aanwezig die een explosief luchtmengsel, ofwel een explosieve atmosfeer, 
kunnen veroorzaken? Binnen de GZP-sector komen geen producten voor met een 
deeltjesgrootte kleiner dan 0,5mm. Echter, het stof dat zich op de deeltjes bevindt, heeft 
wel een diameter kleiner dan 0,5mm. Die stofdeeltjes kunnen bij overslag, reiniging en 
menging wél een explosief lucht-stofmengsel veroorzaken (in dit verband zijn 
aardedeeltjes die aan de producten blijven hangen, uitgesloten). De explosie-
eigenschappen van producten binnen de GZP-sector zijn te vinden in de 
stoffendatabase van het Productschap Akkerbouw. 
 
Onderste explosiegrens 
De onderste explosiegrens geeft aan dat er in een stof-luchtmengsel meer dan 30 g/m3 
(in het geval van maïs) aanwezig moet zijn voordat er een explosie kan optreden. Bij 
een dergelijke concentratie is het zicht in de stofwolk ongeveer één meter. Als er dus 
wat stof in de lucht dwarrelt, is er nog geen sprake van een explosieve atmosfeer. Als er 
te veel stof aanwezig is en dus maar weinig lucht, kan het mengsel ook niet ontploffen. 
Bij de opslag in zakken en balen hoeft daarom geen rekening gehouden te worden met 
explosiegevaar. 
 
Maximale explosiedruk 
Als een explosie zich voordoet zal de druk ongeveer 8 bar worden. Bij een dergelijke 
druk vallen dodelijke slachtoffers en wordt er een enorme schade aangebracht aan 
gebouwen. 
 
Minimale ontstekingstemperatuur en ontstekingsenergie 
Een explosief mengsel kan ontstoken worden door een heet oppervlak of een andere 
ontstekingbron. Omdat een veiligheidsmarge in acht wordt genomen, mogen hete 
oppervlakken met een temperatuur boven de 200oC niet voorkomen op plaatsen met 
een explosieve atmosfeer. Installaties met de vermelding T3 voldoen hieraan.  
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De relatief hoge minimale ontstekingsenergie zorgt ervoor dat een explosief mengsel 
niet al te gemakkelijk ontstoken kan worden. Vonken als gevolg van statische 
elektriciteit of gewone elektriciteit kunnen een explosief mengsel echter wel ontsteken 
en moeten daarom op plaatsen met een explosieve atmosfeer worden voorkomen. 
 
Naast stofexplosie kan er ook een risico van gasexplosies bestaan. In deze handleiding 
is aandacht besteed aan de opslag van brandbare gassen in gasflessen en de 
aanwezigheid van acculaders. Wanneer er brandbare gassen of vloeistof in tanks 
worden opgeslagen moet dat apart worden beoordeeld. Hiervoor is deze handleiding 
niet geschikt.  
 
Explosieve luchtmengsels binnen de GZP-sector 
In de vorige paragraaf is aangegeven dat explosieve atmosferen in de GZP-sector voor 
kunnen komen. Uit de inventarisatie in hoofdstuk 2 is gebleken waar deze explosieve 
atmosferen zich binnen uw bedrijf bevinden. Deze atmosferen worden gerangschikt 
naar de duur dat het explosieve mengsel aanwezig is. Het gebied waar het explosieve 
mengsel aanwezig kan zijn wordt ook wel een zone genoemd. 
 
In deze handleiding wordt aangegeven dat in het inwendige van installaties explosieve 
mengsels meer dan 1000 uur per jaar, aanwezig kunnen zijn. Dat wil zeggen dat daar 
zone 20 geldt. Er is namelijk vanuit gegaan dat de installatie meer dan 1000 uur per jaar 
in gebruik is, ofwel gemiddeld meer dan 20 uur per week, ofwel gemiddeld meer dan 3 
uur per dag. Doorgaans zullen opslagsilo’s minder dan 1000 uur per jaar worden gevuld. 
Omdat silo’s echter ook worden toegepast als tussenopslag in het proces is ervoor 
gekozen om ook de silo’s inwendig als zone 20 te zoneren. Het is niet aannemelijk dat 
een vlakopslag meer dan 1000 uur per jaar wordt gecreëerd. Om die reden kan hier met 
zone 21 worden volstaan. 
Op bepaalde plaatsen buiten de installatie kan ook een explosief mengsel aanwezig 
zijn. Bij met name (over)stortpunten kan gedurende lange tijd een explosief mengsel 
aanwezig zijn. Door middel van afzuiging kunnen de zones en daarmee de risico’s 
worden beperkt. Ook als gevolg van het openen van luiken, het kapotgaan van een filter 
of een flexibele verbinding, kan er buiten de installatie een explosief mengsel ontstaat. 
In deze gevallen is de duur echter beperkt en daardoor is daar de zone 21 of 22 van 
toepassing. 
 
Het is sterk aan te raden om stofvorming buiten de installatie door afdichting en 
afzuiging tegen te gaan. De onvermijdelijke stofafzetting dient bij voorkeur regelmatig en 
op een verantwoorde wijze verwijderd te worden. Als dit is gewaarborgd en er niet meer 
dan 50 kg brandbaar stof aanwezig is in een ruimte, dan is zonering op basis van 
neergeslagen stof niet nodig. Als er wel meer dan 50 kg aanwezig is, dan mag 
verondersteld worden dat de dikte en de aanwezigheidsduur van de stoflaag relevant is. 
Dit zorgt ervoor dat de betreffende ruimte wordt gezoneerd als zone 21. Dit heeft 
vergaande consequenties voor de eisen die worden gesteld aan alle installaties etc. die 
zich in de ruimte bevinden.  
 
Onder normale omstandigheden zal zich rondom gasflessen of een acculader geen 
explosief mengsel vormen. Daarom is in deze handleiding uitgegaan van een zone 2. 
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5.3  Technische en organisatorische maatregelen 

Wanneer er binnen uw bedrijf explosieve zones aanwezig zijn, dan bent u als werkgever 
verplicht om technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming van 
de werknemers. In deze paragraaf worden de belangrijkste maatregelen uit hoofdstuk 2 
toegelicht.  
 
Explosieveilige uitvoering van ontstekingsbronnen  
In de vorige paragraaf is toegelicht dat er verschillende explosieve zones zijn. Als er een 
ontstekingbron in een gebied met een explosieve atmosfeer aanwezig is, kan dit leiden 
tot een explosie. Voorbeelden van ontstekingbronnen zijn lampen, kachels, ventilatoren, 
schakelkasten, motoren, gereedschap etc. Wanneer het niet mogelijk is de 
ontstekingsbron buiten de zone te brengen, dan worden er eisen gesteld aan de 
aanwezige ontstekingsbron. De eisen hangen af van het type zone. Zo gelden in een 
zone 21 zwaardere eisen aan de ontstekingsbron dan in zone 22.  
 
Ontstekingsbronnen komen binnen de installatie normaliter niet voor. Waneer uit de 
inventarisatie blijkt dat deze toch aanwezig zijn, dan dient in overleg met deskundige / 
de leverancier bepaald te worden of deze voldoende veilig zijn uitgevoerd en of 
aanvullende maatregelen nodig zijn. Ontstekingsbronnen buiten de installatie komen op 
diverse plaatsen wel voor. Als op die ontstekingsbronnen staat dat ze voldoen aan de 
criteria voor de zone (xD), zijn er verder geen maatregelen aan die ontstekingsbron 
nodig. Voor nieuwe apparatuur is op het type plaatje te zien of die is uitgevoerd als 
bijvoorbeeld 2D of 3D (zie bijlage voor nadere uitleg).  
 

 
Type plaatje 
 
Op apparatuur van voor 2006 staat doorgaans niet op het typeplaatje vermeld voor 
welke zone deze geschikt is. Wanneer dat niet is vermeld, wordt de ontstekingbron voor 
een zone 22 veilig geacht als aan de volgende eisen wordt voldaan: 
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Eisen aan ontstekingsbron binnen zone 22 (voor apparatuur vóór 2006) 

IP6X: Deze aanduiding op elektrische installaties geeft volgens NEN 1010 aan in welke mate de installatie 
stof- en waterdicht is. Het eerste cijfer achter IP staat voor de mate van stofdichtheid en het tweede cijfer 
voor de mate van waterdichtheid. Hier is de stofdichtheid van belang. IP6x (of IP5x) geeft aan dat de 
installatie voldoende stofdicht is voor zone 22. 

T3: Deze aanduiding geeft aan wat de oppervlaktetemperatuur van de installatie maximaal kan worden. Bij 
T3 wordt de oppervlaktetemperatuur maximaal 200oC. Deze temperatuur is voldoende laag om te 
waarborgen dat er geen explosie wordt veroorzaakt met stoffen in de GZP-sector. 

Vonkvrij: Metalen installatieonderdelen die langzamer dan 1 meter per seconde draaien kunnen geen 
vonken veroorzaken. Metalen installatieonderdelen die snel ronddraaien, zoals ventilatoren, kunnen wel 
vonken veroorzaken. Deze vonken kunnen een ontstekingsbron vormen. Wanneer de snel draaiende 
installatieonderdelen vonkvrij of non-sparking zijn uitgevoerd, is een zodanige materiaalsoort gekozen dat er 
geen vonkvorming kan optreden. Legeringen van bijvoorbeeld koper en aluminium en kunststoffen zijn 
vonkvrij. 

 
Aarding en bliksemafleiders  
Om vonkvorming door statische oplading te voorkomen moet de gehele installatie 
geaard zijn. Kunststofsilo’s en bijvoorbeeld pvc-buizen zijn niet geleidend en hierdoor 
kan door statische oplading vonkvorming optreden. De oplading en vonkvorming moet 
door geleidende strips voorkomen worden. Soms is het eenvoudiger om bijvoorbeeld 
pvc-buizen te vervangen door een leiding van wél geleidend materiaal. 
 
Door flexibele delen, zoals kunststof slangen of rubberen manchetten wordt de aarding 
verbroken. Dergelijke delen moeten daarom, bijvoorbeeld met een aardingsdraad,  
overbrugd worden. Aardingsdraden kunnen losraken en bijvoorbeeld bij het vervangen 
van flexibele delen kan het aanbrengen van de aardingsdraad worden vergeten. 
Daarom moet na het onderhoud aan de installatie en in ieder geval jaarlijks de aarding 
worden gecontroleerd. Het beste kan dit worden gedaan door het doormeten van de 
aarding. De weerstand mag maximaal 5 Ohm bedragen. Aangegeven moet worden 
wanneer, door wie en hoe de aarding is gecontroleerd. Als de aarding niet voldoet, moet 
deze direct worden hersteld. 
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Hoge installatie-onderdelen die buiten staan opgesteld moeten voorzien zijn van een 
bliksemafleider. De bliksemafleider moet voldoen aan NEN 1014 en moet jaarlijks 
worden gecontroleerd. Aangegeven moet worden wanneer, door wie en hoe de 
bliksemafleider is gecontroleerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aarding van installatie                                           Aarding silo 
 
Explosieluik  
Wanneer een explosieve atmosfeer aanwezig is in een installatie en het is niet mogelijk 
om de ontstekingsbronnen weg te nemen of voldoende veilig uit te voeren, dan moet 
rekening worden gehouden met het optreden van een explosie. In dat geval moet de 
explosie op een veilige manier worden afgevoerd. Hiervoor kan een explosieluik worden 
toegepast. De plaats en de grootte van een explosieluik moet door de leverancier 
worden bepaald en moet conform ATEX 95 worden gerealiseerd. Het explosieluik moet 
een veilige uitmonding hebben, dat wil zeggen in de buitenlucht en zodanig dat 
langslopende mensen niet geraakt worden (bijvoorbeeld op een hoogte van 3 meter).  
 
Explosieveilige ontkoppeling 
Wanneer een explosieve atmosfeer aanwezig is op een bepaalde plaats en het is niet 
mogelijk om de ontstekingsbronnen weg te nemen of voldoende veilig uit te voeren, dan 
moet rekening worden gehouden met het optreden van een explosie. In dat geval moet 
voorkomen worden dat de explosie zich kan uitbreiden naar andere installatie-
onderdelen, bijvoorbeeld van de ene naar de andere silo, of van het filter naar de 
reinigingmachine. Dit kan bereikt worden met bijvoorbeeld een explosieveilige klep of 
een automatische blusinstallatie. In luchtstromen kunnen bijvoorbeeld diverters worden 
toegepast. Deze zorgen door een scherpe bocht dat een explosie rechtdoor gaat in 
plaats van het kanaal te volgen naar het volgende procesonderdeel. Doordat hier niet 
echt sprake is van een ontkoppeling moet de diverter minimaal 5 meter van het 
volgende installatieonderdeel zijn geplaatst.  
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Diverter 
 
Reinigen 
In deze handleiding is rekening gehouden met zones waar een explosieve atmosfeer 
aanwezig kan zijn. Deze zones komen voor in het inwendige van installaties en, als er 
stof vanuit de installaties in voldoende grote mate kan vrijkomen, ook daarbuiten.  
 
Stof dat is neergeslagen op de grond, op installaties, in kabelgoten etc. kan echter ook 
tot zonering leiden. Bij opwerveling van deze stof kan immers ook een explosieve 
atmosfeer ontstaan. Om dat te voorkomen mag er niet meer dan 50 kg (grond)stof als 
neergeslagen stof aanwezig zijn en moet opwerveling van de neergeslagen stof zoveel 
mogelijk worden voorkomen. Dat kan gedaan worden door: 

a. Vrijkomend stof af te zuigen op de punten waar het de ruimte in komt. 
Bijvoorbeeld afzuiging bij overstort. 

b. Goed schoon te maken (schoon huishouden). 
Als het beperken van de hoeveelheid stof tot minder dat 50 kg niet te waarborgen is, 
dan geldt in de gehele ruimte zone 21 (in verband met de dikte van de stoflaag en de 
duur van de aanwezigheid van het stof). 
 
Neergeslagen stof kan het beste door opvegen of opzuigen verwijderd worden. Het 
gebruik van perslucht om stof weg te blazen moet beperkt blijven tot die plaatsen waar 
het echt niet anders kan. Wanneer met water wordt gereinigd is dat voor ATEX geen 
probleem. Wanneer een stofzuiger wordt gebruikt in een gezoneerd gebied moet deze, 
net als alle andere (elektrische)installaties voldoen aan de eisen van die zone. 
 
Zeker wanneer stofzuigers in een vaste opstelling staan kan er veel stof worden 
opgezogen en kan er een explosieve atmosfeer in de slang en de stofzuiger ontstaan. In 
dat geval moet de slang geaard zijn en moet het inwendige van de stofzuiger zodanig 
zijn uitgevoerd dat er geen ontstekingbronnen zijn. Hiervoor zijn speciale stofzuigers in 
de handel. 
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Explosieveilige stofzuiger 
 
Periodiek preventief onderhoud 
Uit de inventarisatie blijkt dat in bepaalde gevallen periodiek preventief onderhoud leidt 
tot een lager risico-niveau. Hierdoor kunnen maatregelen in sommige gevallen 
achterwegen blijven. Periodiek preventief onderhoud dient ten minste éénmaal per jaar 
uitgevoerd te worden. Van de uitvoering dient geregistreerd te worden wanneer het is 
uitgevoerd, door wie het is uitgevoerd en wat er is gecontroleerd. Periodiek preventief 
onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door iemand die de principes van 
explosiegevaar kent, ten minste op het niveau zoals beschreven in deze handleiding. 
Periodiek preventief onderhoud moet erop gericht zijn dat stofvorming buiten de 
installatie wordt vermeden. Dat wil zeggen het controleren van filters en flexibele 
verbindingen op slijtage en juiste montage en deze zonodig preventief vervangen. 
 
Onderhoud en wijzigingen aan installaties 
Juist tijdens onderhoud en het doorvoeren van wijzigingen aan de installatie kunnen 
risico’s ontstaan op explosie. Daarom dienen dergelijke werkzaamheden uitgevoerd te 
worden door iemand die de risico’s van een explosie en de ATEX-regelgeving kent. 
Iemand die de inhoud van deze handleiding beheerst heeft voldoende kennis om 
preventief onderhoud op een veilige wijze uit te kunnen voeren. Voor het doorvoeren 
van meer ingrijpende wijzigingen is onder andere kennis nodig van ATEX 95. Deze 
kennis kan door aanvullende studie verworven worden en is verondersteld aanwezig bij 
(gespecialiseerde) leveranciers. 
 
Wanneer onderhoud, maar zeker wijzigingen aan of direct om de installatie worden 
uitgevoerd, moet vooraf worden bepaald welke effecten dat heeft op de veiligheid. Als er 
effecten zijn, moeten die worden verwerkt in deze handleiding of een 
explosieveiligheidsdocument. De verandering mag alleen worden uitgevoerd als de 
eventueel benodigde maatregelen zijn uitgevoerd. 
 
Onderhoudswerkzaamheden moeten veilig worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat 
aanwezige stof verwijderd is en dat voorkomen wordt dat stof tijdens de 
werkzaamheden kan neerdwarrelen. Bovendien moeten de werkzaamheden met 
gereedschap worden uitgevoerd dat geschikt is voor de zone (dit moet op het 
typeplaatje staan aangegeven).  
 
Tot slot is een goede coördinatie nodig tussen personen die tegelijkertijd 
werkzaamheden uitvoeren. Wanneer er bijvoorbeeld gewerkt wordt in de silo, moet 
voorkomen worden dat die silo gelijktijdig wordt gevuld of iemand de installatie in 
werking zet.  
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Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld de installatie spanningsvrij te maken en een 
bordje bij het bedieningspaneel te hangen of de koppelingen en schakelaar met een slot 
te vergrendelen.  
 

 
 
Coördinatie van (onderhouds)werkzaamheden 
 
Het veilig werken kan het beste worden vastgelegd in een interne vergunning voor 
gevaarlijke werkzaamheden. Een voorbeeld is opgenomen in de bijalgen. 
 
Aanduiden van zones 
De zones die in het inwendige van installaties zijn vastgesteld, moeten blijken uit deze 
handleiding of een explosieveiligheidsdocument. Deze zones hoeven niet op een 
tekening en niet op de werkvloer aangegeven te worden. Wanneer werkzaamheden aan 
de silo-installatie worden uitgevoerd, zal daarom vooraf bepaald moeten worden om 
welke zone het gaat. 
 
Zones die zich buiten de installatie bevinden moeten zowel op tekening als ter plaatse 
aangegeven worden. De tekening mag een plattegrond en een schets zijn, op 
voorwaarde dat deze op schaal is (zie hoofdstuk 3). Ter plaatse kan de zone met een 
bordje of sticker aangegeven worden (zie voorbeeld in de bijlage). Als het gaat om een 
luik dat niet opengemaakt mag worden tijdens productie, kan worden volstaan met de 
aanduiding ‘Alleen openen als installatie buiten gebruik is’. 
 

 
Aanduiding gezoneerd gebied. 
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DEEL 3: 
 
 

BIJLAGEN 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ATEX handleiding  9T0821.03/R00005/902055/DenB 
Concept rapport  4 augustus 2009 



 

ATEX handleiding  9T0821.03/R00005/902055/DenB 
Concept rapport  4 augustus 2009 

A COMPANY OF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 
 Voorbeeld zonetekening 
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Bijlage 2 
 Toelichting op typeplaatje apparatuur 
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Bijlage 3 
 Aanduiding gezoneerd gebied 
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Bijlage 4 
 Voorbeeld werkvergunning 
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Bedrijfs- 
naam 

Werkvergunning 
Voor werkzaamheden met ontstekingsbronnen 

op plaatsen met een explosieve atmosfeer 

Versie: 
Datum:  
Vrijgave: 

1 Plaats van de werkzaamheden 
 
 
 
 
 

 

2 Uit te voeren werkzaamheden (bijv. 
buis lassen) 
 
 
 
 

 

3 Werkzaamheden vinden plaats op 
Dag: ............   van ............ uur   tot ............uur 

4 Aard van de werkzaamheden  
 
 
 

 lassen                  snijden 
 

 doorslijpen           solderen 
 

 smelten                .............. 

5 Veiligheidsmaatregelen vóór aanvang 
van de werkzaamheden 
 
(in te vullen door de bedrijfsleider of 
zijn volgemachtigde) 
 
 
 

 verwijderen van alle verplaatsbare voorwerpen en  
    stoffen, ook stofafzetting, in een omtrek van ...... m  
    en – voor zover noodzakelijk ook in de  
    aangrenzende ruimten; 
 

 afdekken van niet-verplaatsbare voorwerpen,  
    bijvoorbeeld houten balken, houten wanden en  
    vloeren, kunststofdelen etc. met beschermende  
    materialen; 
 

 verwijderen van bekledings- en isolatiemateriaal; 
 

 wegnemen van explosiegevaar in houders en  
    pijpleidingen, eventueel inertiseren; 
  

 sluiten van openingen van pijpleidingen, houders,  
    armaturen etc.; 
 

 beschikbaarstelling van een brandwacht met  
    gevulde wateremmers, brandblusser of met een  
    aangesloten waterslang (bij stof slechts sproeien). 
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6 Brandwacht  tijdens werkzaamheden 

    Naam: 
 

 na beïndiging werkzaamheden 
    Naam: 
 
     Duur:      ........... uur. 

7 Alarmering Plaats van dichtstbijzijnde  
 
Brandmelder: 
 
Telefoon: 
 
Telefoonnummer brandweer: 

 
 

8 Blusapparaat, -middel  brandblusser met   water   CO2   poeder  
  

 gevulde wateremmers 
 

 aangesloten waterslag 

9 Vergunning 
De vermelde veiligheidsmaatregelen dienen te 
worden getroffen. De wettelijke bepalingen ter 
voorkoming van ongevallen en de 
veiligheidsvoorschriften van de verzekeraars dienen 
in acht te worden genomen. 
 
Deze vergunning is maximaal 1 dag geldig. 

Datum: 

Handtekening van de bedrijfsleider of zijn volgemachtigde): 
 

Handtekening van de uitvoerende: 

 
 
Bron: NPR 7910. 
 




