
Gemiddeld één keer in de
veertien dagen vindt er in
Nederland een grote of klei-

ne explosie plaats, zo heeft het TNO
Prins Maurits Laboratorium op basis
van zijn praktijkervaring gecalcu-
leerd. Volgens Nico Versloot van het
Rijswijkse onderzoeksinstituut kan
dat cijfer substantieel omlaag als
bedrijven vooral het risico van kleine
explosies beter inschatten en daar-
naar handelen. Versloot noemt het
bijvoorbeeld onverstandig om een
deuk in een silo met tarwebloem te
negeren. “Dat duidt op een kleine
explosie en zou aanleiding moeten
zijn voor een grondige inspectie.” 

Nieuwe ATEX-richtlijnen
Een risicoanalyse is volgens Versloot
cruciaal om werknemers te bescher-
men tegen de nadelige effecten van
explosies. Een dergelijke analyse
wordt met ingang van 1 juli van dit
jaar verplicht als de nieuwe Europese
richtlijn van kracht wordt, de ATEX

137 (ATEX = Atmosphères Explosi-
ves). In deze richtlijn (ook wel Richt-
lijn 1999/92/EG genoemd) zijn mini-
mumvoorschriften opgenomen ter
bescherming van de gezondheid en
veiligheid van werknemers in een
explosiegevaarlijke omgeving. 

De ATEX 137 Richtlijn schrijft de
werkgever een aantal verplichtingen
voor: 
– preventie van en bescherming
tegen explosies;
– indeling in gevarenzones;
– beoordeling van explosierisico’s (in
een veiligheidsdocument);
– toepassing van geschikte (gecertifi-
ceerde) apparatuur en beveiligings-
systemen aan de hand van de geva-
renzone-indeling. 

In tegenstelling tot de huidige
richtlijn gaat de ATEX 137 Richtlijn
uit van drie gevarenzones: 
– Zone 20: een plaats waar een explo-
sieve atmosfeer, bestaande uit een
wolk brandbaar stof in lucht, voort-
durend, gedurende lange perioden of
herhaaldelijk aanwezig is. 
– Zone 21: een plaats waar een explo-
sieve atmosfeer, bestaande uit een
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wolk brandbaar stof in lucht, in nor-
maal bedrijf af en toe aanwezig kan
zijn. 
– Zone 22: een plaats waar de aanwe-
zigheid van een explosieve atmosfeer,
in de vorm van een wolk brandbaar
stof in lucht, bij normaal bedrijf niet
waarschijnlijk is en wanneer dit toch
gebeurt, het verschijnsel van korte
duur is. 

In vergelijking met de zone-inde-
ling tot 1 juli 2003 is zone 20 verge-
lijkbaar met zone Z, zone 21 met
zone Y en is zone 22 een nieuwe
zone. 

ATEX 95 Richtlijn
Naast de ATEX 137 Richtlijn komt er
nog een tweede richtlijn, de ATEX 95
(ook wel Richtlijn 94/9/EG
genoemd). Deze richtlijn heeft als
doel het vrije verkeer van goederen
tussen de EG-lidstaten te bevorderen
door onderlinge aanpassing van de
nationale (veiligheids)wetgevingen.
Hij is van toepassing op alle produc-
ten (materieel, apparatuur, beveili-
gingssystemen) die gebruikt worden
op plaatsen waar, onder atmosferi-

Het aantal incidenten in explosiegevaarlijke

omgevingen kan omlaag. Bedrijven doen kleine

explosies nog te vaak af als inherent aan het

productieproces. Door kleine explosies niet in de kiem

te smoren, riskeren ze onnodig een calamiteit. De

nieuwe ATEX-richtlijnen die 1 juli a.s. van kracht

worden, vereisen daarom dat ondernemingen hun

proces in kaart brengen en preventieve en

beschermende maatregelen vastleggen in een

veiligheidsdocument.

Ank Louwes

ATEX-richtlijnen moeten stofex
PROCESTECHNOLOGIE EN VEILIGHEID

Na een ontploffing in een silo bij Farmix in Putten op 4 juli 2002 ontstond een grote

brand. De brandweer moest bijstand verlenen met een hoogwerker.

Ook graansilo’s vormen een risico voor stofexplosies).
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af 1 juli 2003 verplicht is, is overi-
gens een mooi voorbeeld van totale
harmonisatie. Lidstaten mogen vanaf
die datum ook geen afwijkende eisen
meer stellen en er mogen uitsluitend
apparaten en beveiligingssystemen in
de handel worden gebracht (en in
werking worden gesteld) die voldoen
aan de richtlijn. Daarbij geldt de
richtlijn ook bij binnenlandse handel
en bij productie voor eigen gebruik.

Keuring en certificering
In de ATEX 95 Richtlijn is de kwali-
teitscontrole van materieel (zowel
voor gas- als stofomgevingen) vast-
gelegd in de procedures voor beoor-
deling van de overeenstemming.
Belangrijk uitgangpunt hierbij is het
ISO-9000 kwaliteitssysteem van de
fabrikant. Met de ATEX 95 Richtlijn
moet de overeenstemming nu wor-
den aangetoond door onderzoek, tes-
ten en certificering door een aange-
melde keuringsinstantie, gecombi-
neerd met een interne fabricagecon-
trole. Dit gebeurt aan de hand van in
de richtlijn aangegeven modulen. De
certificerende instantie of fabrikant
dient het aangeboden materieel te
certificeren dan wel van een docu-
ment te voorzien op basis van de
‘Essentiële Veiligheids- en Gezond-
heidseisen’.

Voor zone 2 (gas) of 22 (stof ) is
geen certificerende instantie nodig.
De directe verantwoordelijkheid hier-
voor valt onder de fabrikant. Elek-
trisch materieel voor zone 0 en 1
moet, evenals voorheen, worden
gekeurd door erkende keuringsin-
stanties. Voor elektrisch materieel
voor zone 20 en 21 is dit voor Neder-
land totaal nieuw.

De overeenstemming van niet-elek-
trisch materieel voor zone 1 en 2 (of
21 en 22) valt weer onder de verant-
woordelijkheid van de fabrikant; voor
zone 0 of 20 moet dit worden beoor-
deeld door een erkende keuringsin-
stantie. Ook dit gegeven is een totaal
nieuwe situatie voor fabrikant en
gebruiker. ■

sche omstandigheden, een explosie-
ve situatie kan ontstaan. Een dergelij-
ke situatie kan ontstaan door ont-
vlambare gassen, dampen, nevels en
stof/luchtmengsels.

De richtlijn kent twee groepen van
apparatuur: Groep I (Mijnbouw) en
Groep II (Bovengronds). Vervolgens
wordt onderscheid gemaakt in drie
categorieën apparatuur: 
– categorie 1D: apparatuur met een
zeer hoog beschermingsniveau;
– categorie 2D: apparatuur met een
hoog beschermingsniveau;
– categorie 3D: apparatuur met een
normaal beschermingsniveau;

Hierbij staat de letter D voor ‘Dust’
(voor apparatuur in gasexplosiege-
vaarlijke omgevingen worden de
categorieën 1G, 2G en 3G gebruikt
en voor ondergronds de M van
methaan). Vastgesteld is welke cate-
gorie apparatuur in welke zone mag
worden gebruikt (zie ook de tabel): 
– Zone 0: categorie 1G;
– Zone 1: categorie 1G, 2G;
– Zone 2: categorie 1G, 2G, 3G;
– Zone 20: categorie 1D;
– Zone 21: categorie 1D, 2D;
– Zone 22: categorie 1D, 2D, 3D.

Breed werkingsgebied
In tegenstelling tot de oude richtlij-
nen die uitsluitend van toepassing
waren op elektrisch materieel in

gebieden met gasexplosiegevaar,
heeft de ATEX-richtlijn een breder
werkingsgebied en betreft niet alleen
alle apparatuur, maar ook alle andere
soorten explosiegevaar. Daarmee val-
len ook plaatsen waar het gevaar van
stofexplosies aanwezig is onder de
nieuwe richtlijn.

Overgangsperiode
Hoewel de ATEX 95 Richtlijn al sinds
1 maart 1996 van kracht is, is tot 1
juli 2003 een overgangsregeling afge-
sproken. Tot die tijd mogen produc-
ten voldoen aan zowel de oude richt-
lijnen (76/117/EEG en 82/130/EEG)
als de ATEX-richtlijn. In Nederland is
de ATEX-richtlijn geïmplementeerd
in het Besluit Explosiegevaarlijk
Materieel dat eveneens vanaf 1 juli
2003 van kracht zal zijn.

Het feit dat overeenstemming van
producten met de ATEX-richtlijn van-

plosies verminderen
Tabel   Overzicht van welke categorie apparatuur in welke zone mag worden toegepast

volgens de ATEX 95 Richtlijn.

Gebruik Indeling m.b.t. explosiegevaar Apparatengroep Categorie

ondergronds - I M1 

ondergronds - I M1 of M2 

overig zone 0 II 1G 

overig zone 1 II 1G of 2G 

overig zone 2 II 1G, 2G of 3G 

overig zone 20 II 1D 

overig zone 21 II 1D of 2D 

overig zone 22 II 1D, 2D of 3D

Bruikbare inter-
netsites
Hieronder een over-

zichtje van enkele

bruikbare internetsi-

tes over de ATEX-

richtlijn.

www.bartec.nl

www.dct.tudelft.nl

http://europa.eu.int/

comm/enterprise/atex/

www.fme.nl

www.nni.nl

www.safetynet.de/

EC-Projects/trex/Dutch

www.stuvex.com

www.tno.nl

www.utwente.nl

De nieuwe richtlijn ATEX 95 omvat naast elektrische apparaten nu ook niet-

elektrische apparaten. Met betrekking tot bijvoorbeeld motorreductoren betekent

dit, dat naast de certificering van de motor ook de reductor moet worden

beoordeeld. 


