Informatiebulletin VFIG ivm ATEX-reglementering m.b.t.
gassen.
________________________________________________
Dit document geldt als toelichting voor omgang met de ATEX-richtlijn en met name
voor het opstellen van een explosieveiligheidsdocument met betrekking tot de
industriële opslag en gebruik van gassen. Hierbinnen kunnen twee situaties worden
onderscheiden.
Ieder bedrijf is verplicht een explosieveiligheidsdocument op te stellen indien er een
explosiegevaarlijke atmosfeer kan ontstaan.
Het document AI-34 (Arboinformatie) van het Ministerie van Sociale Zaken i.v.m.
“Veilig werken in een explosieve atmosfeer” kan worden geraadpleegd voor het
opstellen van een explosieveiligheidsdocument.

Situatie 1
_________
Enkel opslag van gassen, geen vulling, geen afnamepunt.
Wat moet je doen voor ATEX?
•
Opstellen explosieveiligheidsdocument. In dit geval is dit relatief beperkt gezien
het schrijven van de arbeidsinspectie waarin vermeld wordt dat, als de opslag van
gassen comform is aan de eisen van PGS 15, de indeling als “niet gevaarlijk gebied”
kan worden beschouwd.
Verder moeten er in algemene zin uiteraard de nodige maatregelen worden getroffen
om ongevallen te voorkomen, dit in het kader van de RI&E (RisicoInventarisatie en
Evaluatie).
•
C.c. schrijven van de arbeidsinspectie:
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Situatie 2
__________
Van toepassing voor bedrijven die naast opslag ook afnamepunten en / of vulpunten
hebben.
Wat moet je doen voor ATEX?
•
Opstellen explosieveiligheidsdocument
Voor de opslagzones gelden alle te nemen maatregelen zoals beschreven bij groep 1.
Voor de gebruikszones (vulpunten, afnamepunten, …) moet een afzonderlijke risicoevaluatie (RI&E) worden opgesteld rekening houdend met de grootte van een
mogelijk lek en de gevolgen hiervan.
•

Daarnaast moeten de specifieke maatregelen voor gezoneerde gebieden
getroffen worden.
Om zones in te delen en dit explosieveiligheidsdocument op te stellen kan gebruikt
gemaakt worden van de NPR 7910-1 (m.b.t. gasexplosies) en NPR 7910-2 (m.b.t.
stofexplosies).
De niet-bindende gids voor goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn
1999/92/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de
veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen
(COM(2003) 515 def.) kan hierbij als leidraad worden gebruikt.
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Disclaimer
Deze folder is uitgegeven door de
Vereniging van Fabrikanten van
Industriële gassen.
Bij de samenstelling werd uiterste
zorgvuldigheid betracht. De vereniging
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
de gevolgen van eventuele fouten of
onvolkomenheden.

