
Ongeveer 150 exposanten
boden de ruim 3.500 bezoe-
kers tijdens de vakbeurs

Powder & Bulk Solids Europe, die van
8 tot en met 10 april in de Jaarbeurs
te Utrecht plaatsvond, oplossingen
voor stortgoedgerelateerde vraag-
stukken. Opvallend hierbij was dat
maar zeven bedrijven de nadruk leg-
den op het centrale thema explosie-
veiligheid. De organisatie had juist
voor dit thema gekozen omdat de
nieuwe Europese ATEX-richtlijnen
per 1 juli van kracht worden. Navraag
bij de andere exposanten leerde even-
wel dat ook hun apparatuur vaak al
wel aan de richtlijnen voldoet.

ATEX 137 Richtlijn
Als gevolg van de nieuwe ATEX-richt-
lijnen (ATEX-richtlijnen 137 en 95)
moeten ondernemingen hun proces
in kaart brengen en preventieve en
beschermende maatregelen vastleg-
gen in een veiligheidsdocument. Een
volgend uitvloeisel is dat met appara-
tuur die voor 1 juli is aangeschaft,
nog tot 2006 mag worden gewerkt,
maar dat elk nieuw onderdeel van
een procesinstallatie na 1 juli door
ATEX-gekwalificeerde onderdelen
moet worden vervangen. Ir. Jos Roe-

broek, mechanical consultant van
Fluor Daniël in Bergen op Zoom,
adviseerde tijdens zijn lezing om
hierover zekerheid van de machinele-
veranciers te eisen.”

Check of machines, apparaten en
onderdelen CE zijn goedgekeurd en
het juiste ATEX-certificaat hebben, de
zogeheten CE-/ATEX-certificering.

Maar al te vaak leveren fabrikanten
niet volgens de juiste CE- en ATEX-
richtlijnen. Na de invoering van
ATEX wordt dat niet anders. Vooral
omdat fabrikanten vaak niet op de
hoogte zijn van de verplichte aanvul-
lende ATEX-keuringscertificaten”,
gaf Roebroek aan.

Het ATEX-keurmerk is onder meer
te herkennen aan de toevoeging G
(gas) of D (dust) achter de CE-kwali-
ficatie (zie ook figuur 1). De num-
mers 1, 2 of 3 verwijzen naar het type
apparaat dat in een explosiegevaarlij-
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ke omgeving mag worden gebruikt.
Roebroek benadrukte het belang van
een juiste certificering: “Machines en
apparaten die CE zijn goedgekeurd,
moeten een IIA-certificaat hebben en
voldoen aan de normen voor een
ATEX-omgeving.”

Toetsen
Roebroek stelde dat alle onderdelen
van een procesinstallatie in een
(gedeeltelijk) explosiegevaarlijke
omgeving op explosieveiligheid moe-
ten worden getoetst. Dit geldt bij-
voorbeeld voor de elektrische bestu-
ring, leidingen, verbindingsmateria-
len en productie-units. Toetsing kan
onder meer aan de hand van risico-
analyses. De methodiek hiervoor
staat in de Nationale Praktijkrichtlijn
7910 (NPR). Afhankelijk van de com-
plexiteit van een procesinstallatie

wordt daarvoor een zogeheten Noti-
fied Body (keuringsinstantie) inge-
schakeld.

De consultant maakt in de praktijk
echter mee dat leveranciers ten
onrechte IIA-certificaten afgeven.
Hiermee overtreden zij de wet.
“Waak daarvoor”, raadde hij aan.
“Dat kan juridische gevolgen heb-
ben, zowel voor de leverancier als
voor de eigenaar van de installatie.”
Om na te gaan of een IIA-certificaat
inderdaad mag worden afgegeven,
moeten bedrijven de CE- en ATEX-
richtlijnen goed bestuderen. “Die
geven uitsluitsel. Het bedrijf waar de
installaties staat, is uiteindelijk ver-
antwoordelijk voor het welzijn en de
ergonomie van zijn werknemers,
mocht er toch wat gebeuren.” 

Roebroek vervolgde verder met een
voorbeeld. “Een pomp met een
motor bestaat uit meerdere onderde-
len, zoals de behuizing, dieselgene-
rator en besturingskast. Voor elk van
die onderdelen is een zogeheten
‘directive’ van toepassing. Welke lei-
dend is bij de toekenning van het CE-
/ATEX-certificaat is van een groot
aantal factoren afhankelijk. Een
Notified Body kan daar uitsluitsel
over geven.”

Met ingang van 1 juli zijn bedrijven verplicht een risicoanalyse uit te voeren en vast te

leggen in een veiligheidsdocument. Dit is een van de gevolgen van de nieuwe Europese

ATEX-richtlijnen die dan van kracht worden. Vanaf die datum mogen onderdelen van een

procesinstallatie ook uitsluitend door ATEX-gekwalificeerde onderdelen worden

vervangen. Zo werd bezoekers van de vakbeurs Powder & Bulk Solids Europe nog eens

duidelijk.
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De nieuwe regelgeving noodzaakt tot
een actualisatie van de risicoanalyse.
Aan de hand daarvan kunnen bedrij-
ven dan hun risicoprofiel aanpas-
sen.” 

Overheidscontrole
In theorie kunnen gemeenten bij
bedrijven die met explosiegevaarlijke
situaties werken het veiligheidsdocu-
ment opvragen waarin alle ATEX-
maatregelen zijn vastgelegd. “De tijd
zal moeten leren hoe dat in de prak-
tijk uitwerkt”, aldus Versloot. “Tot
2006 geldt er een overgangsperiode.”

Hij kent de sancties nog niet als
overheden constateren dat een
bedrijf niet aan de ATEX-norm vol-
doet. “Het controleren van deze
regelgeving is geen sinecure. Het zou
goed zijn als gemeenten hiervoor de
expertise inroepen van een Notified
Body.” Druk om aan de regelgeving
te voldoen, verwacht Versloot meer

uit de hoek van de verzekeraars. “De
vraag is of die bij een grote of kleine
explosie uitbetalen als verzekerde
bedrijven niet aan de ATEX-normen
blijken te voldoen.” ■

Roebroek begreep de opmerking
dat de kans bestaat dat door de ver-
schillende directives de regelgeving
onjuist kan worden geïnterpreteerd.
“Ook wij kwamen bij het goedkeuren

van procesinstallaties onduidelijkhe-
den tegen. Waar nodig hebben we dat
met Brussel afgestemd. Op basis
daarvan hebben we een methode voor
CE-/ATEX-certificering ontwikkeld.
Maar er zijn veel grijze gebieden die
voor een leek moeilijk te doorgron-
den zijn”, erkende hij. “Deskundig
advies is onontbeerlijk. Niet alleen in
het belang van de veiligheid, maar
ook om onduidelijkheden over ver-
antwoordelijkheden te voorkomen
als zich calamiteiten voordoen.”

Onnodige risico’s
Ook Nico Versloot van het TNO Prins
Maurits Laboratorium te Rijswijk ziet
regelmatig dat bedrijven onnodige
risico’s nemen. “Zoals een te hoge
temperatuur, buitenproportionele
stofvorming of versnellen van het
productieproces met het oog op tijd-
winst. Bedrijven staan niet altijd stil
bij de mogelijke risico’s die dit soort
acties met zich meebrengen.”

Ogenschijnlijk ongevaarlijke situ-
aties kunnen volgens hem daardoor
in de praktijk grote gevolgen hebben.
“Als bij sproeidrogen de temperatuur
in de droogtoren te hoog is, kan er
een explosie ontstaan. Er moet tijdig
worden ingegrepen om te voorkomen
dat die ‘brandhaard’ doorslaat naar
de achtergelegen down stream unit,
waartoe onder meer de silo’s beho-
ren”, waarschuwde Versloot. “Dat
kan bijvoorbeeld door de droogtoren
te compartimenteren met snelafslui-
ters of vlamdovers.” 

Een risicoanalyse is volgens Ver-
sloot dan ook cruciaal om werkne-
mers te beschermen tegen de nadeli-
ge effecten van explosies. “Een der-
gelijke analyse wordt met ingang van
1 juli verplicht. Voor de meeste
bedrijven zal het echter geen nieuwe
exercitie zijn. Het gros van de con-
cerns heeft de veiligheid van het pro-
ductieproces vastgelegd in een veilig-

heidsdocument dat op basis van een
risicoprofiel is opgesteld. Voor hen is
het dus een kwestie van actualise-
ren.” 

Updating van de bestaande docu-

menten wordt volgens de TNO-
onderzoeker ook ingegeven door de
nieuwe zone-indeling die voor de
ATEX-richtlijn geldt. “De zonering
van explosiegevaarlijke gebieden in
een productieomgeving verandert.
Nu gelden er nog twee verschillende
gebieden binnen een bedrijf, elk met
een eigen explosierisico. Onder de
ATEX-richtlijn 137 worden dat er

drie: waar af en toe kans op een
explosie bestaat, een gebied met een
waarschijnlijke kans daartoe en een
zone waar het risico op een explosie
bijna altijd of constant aanwezig is.

n explosieveiligheid verbeteren
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Beduidend minder bezoekers
Tussen 8 en 10 april kwamen iets meer dan 3.500

bezoekers naar Jaarbeurs in Utrecht voor de vakbeurs

Powder & Bulk Solids Europe 2003. Ten opzichte van

de vorige editie in 2001 (5.192 bezoekers) betekende

dit een behoorlijke achteruitgang. De teruggang in

het bezoekersaantal heeft volgens de organisatie

vooral te maken met de huidige conjuncturele ont-

wikkelingen en met het feit dat in Duitsland op dat

moment de vakbeurs Anuga FoodTec plaatsvond. 

Desondanks leverde de vakbeurs 40.000 business-

contacten op. Dat dit aantal zo hoog is, heeft te

maken met de lange verblijfsduur van de bezoekers

op de beursvloer. Uit onderzoek blijkt dat 65% van

de bezoekers beslist over investeringen, terwijl 25%

hierbij adviseert. Exposanten waardeerden de beurs

hierdoor beter dan twee jaar geleden. Driekwart van

de bezoekers gaf aan tevreden te zijn over de beurs.

Meer dan de helft (53%) omschreef de volledigheid

van het expositieprogramma met de woorden ‘goed’

en ‘uitstekend’. Een derde (36%) zei ‘redelijk’. Ondanks het lagere bezoekersaantal waren er 40.000

business-contacten.


