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De batterijlaadplaats

Het explosieveiligheidsdocument

Model voor de uitwerking explosieveiligheidsdocument

Naar punt 6.3 Modelindeling van 
een explosieveiligheidsdocument, 
uit de Niet-bindende praktijkgids 
met het oog op de tenuitvoering 
van de Richtlijn 1999/92/EG “ATEX” 
(explosieve atmosferen)

https://publications.europa.eu/en/
publication-detail/-
/publication/c23f5429-1632-4b61-
9eb1-a6c0e60828e0/language-nl
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Beschrijving van de arbeidsplaats en de werkplekken

• Naam en contactgegevens van het bedrijf, soort ruimte / installatie 
en bedrijfsverantwoordelijke, aantal (betrokken) werknemers

• Bouwkundige en geografische omstandigheden(bijlagen: 
grondplannen, doorsnedes, schema’s, afbeeldingen, technische 
kenmerken en specificaties …):

• De locatie van de batterijlaadplaats

• De bouwkundige omstandigheden (de afmetingen, de gebruikte 

bouwmaterialen voor structuur en afwerking, technische / elektrische uitrusting, …)

• De vlucht- en reddingswegen

• De middelen voor branddetectie en voor waarschuwing en alarmering

• De brandbestrijdingsmiddelen

• De uitrusting en/of middelen voor het verstrekken van de eerste hulp

• De uitrusting en/of middelen om milieuschade te voorkomen
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Beschrijving van de procedés en/of activiteiten

• Een lijst van de elektrisch aangedreven mobiele arbeidsmiddelen in 
de batterijlaadplaats

• Een lijst van de technische kenmerken van de tractiebatterijen in 
deze elektrisch aangedreven mobiele arbeidsmiddelen

• Een lijst van de technische kenmerken van de batterijladers, 
opgesteld in de batterijlaadplaats

• Een lijst en technische kenmerken van de werkkledij, signalisatiekledij 
en PBM, gedragen door betrokken personen

• De beschrijving van de arbeidsstappen

• De aard en omvang van de reiniging (hier niet van toepassing)

• De ventilatie van de ruimte, met berekening (ruimte met een voldoend 

groot volume, ruimte voorzien van een natuurlijke of gedwongen ventilatie)
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Beschrijving van de gebruikte stoffen / 

veiligheidstechnische parameters

ONTSTEKINGSTEMPERATUUR

Ontstekingstemperatuur: 560 °C 

Temperatuurklasse: T1 

Explosiegroep: IIC 

EXPLOSIEGRENZEN

Onderste: 4,0 vol.% of 3,4 g/m³ 

Bovenste: 77 vol.% of 65 g/m³ 

Maximale explosiedruk: 8,3 bar

Min. ontstekingsenergie: ± 0,010 mJ 

(STAHL – Basics of Explosion Protection)
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GESTIS Substance database, 
http://gestis-
en.itrust.de/nxt/gateway.dll?f=templ
ates$fn=default.htm$vid=gestiseng:s
dbeng (en) of 
http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll
?f=templates&fn=default.htm&vid=g
estisdeu:sdbdeu (de)

GESTIS DUST-EX, 
http://staubex.ifa.dguv.de/explosuc
he.aspx?lang=e (en) of 
http://staubex.ifa.dguv.de/explosuc
he.aspx (de)

Weergave van de resultaten van de risicobeoordeling

• In de installatie (niet van toepassing)

• In lokalen en/of in de omgeving van explosiegevaarlijke installatie

• Emissie - emissiebron

• Maatregelen om de vorming van een explosieve atmosfeer te voorkomen 
of te beperken

• Beperken van de hoeveelheid brandbaar stof (gebruik regeneratiedoppen)

• Ventilatie van de arbeidsplaats en de werkplekken  (natuurlijke ventilatie, via 
schoorstenen of roosters, of gedwongen ventilatie, via afzuiginstallatie)

• Gevarenzone-indeling (contacteer VOORAF je erkend organisme)

• Maatregelen om de ontsteking van een explosieve atmosfeer te 
voorkomen (het onderzoek van de 13 ontstekingsbronnen)

• Veiligheids- en gezondheidssignalisatie

• Maatregelen om de gevolgen van een explosie te beperken
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Afbeelding: Charger Solution Case Study, http://www.ssents.com/charger-solution-case-study, geraadpleegd op 11 maart 2018
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Getroffen maatregelen ter bescherming tegen 

explosiegevaar

Technische maatregelen:

• Organiseer de batterijplaats 
NIET:

• In doorgangen

• In vlucht-of reddingswegen

• Nabij / onder de opslag van 
brandgevaarlijke stoffen

• Overweeg de plaatsing in een 
hiervoor bestemd lokaal

Afbeelding: STANGCO Battery Engineering and Consulting for Battery Room and Battery Charge Station Design , 

http://www.stangco.com/Industrial-Battery-Services/battery-system-engineering-consulting, geraadpleegd op 11 maart 2018 
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Getroffen maatregelen ter bescherming tegen 

explosiegevaar

Technische maatregelen:

• Ophangen van de 
batterijladers, in voorkomend 
geval, steunend op een 
metalen structuur, geaard 
(ergonomie: de bovenzijde van de 
bedieningsorganen op ooghoogte)

• Bescherming van de kabel en 
stekker van de batterijlader 
(ophanghaak of –beugel, 
terugtreksysteem, …)
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Afbeelding: Charger Solution Case Study, http://www.ssents.com/charger-solution-case-study, geraadpleegd op 11 maart 2018
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Getroffen maatregelen ter bescherming tegen 

explosiegevaar

Technische maatregelen:

• Bescherm de batterijladers 
tegen aanrijding / schade (plaats 

/ monteer de batterijlader met de 
voorzijde gelijk met het rek of aan de 
zijkant van het rek, monteer de 
aanrijbescherming op ongeveer 1,00 mm 
van de wand zodat er voor het bedienen 
van de batterijlader ook voldoende vrije 
ruimte beschikbaar is, signaleer 
struikelgevaar)
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Getroffen maatregelen ter bescherming tegen 

explosiegevaar

Technische maatregelen:

• Bescherm, bij de wissel van 
batterijen, de batterijen tegen 
omkantelen / aanrijding / 
schade (veranker wel de dubbele 

rollenbanen voor batterijen, verzeker dat 
de batterij niet van de dubbele 
rollenbaan voor batterij kan afrollen)

Opgepast: wat is fout bij de uitvoering in 
nevenstaande afbeelding?

Afbeelding: Forklift Battery Charger Stands, http://tipper.us/forklift-battery-charger-stands/ , geraadpleegd op 11 maart 2018
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Afbeelding: Forklift Battery Charger Stands, http://tipper.us/forklift-battery-charger-stands/ , geraadpleegd op 11 maart 2018
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Getroffen maatregelen ter bescherming tegen 

explosiegevaar

Technische maatregelen:

• Reserveer een parkeerzone 
voor het elektrisch 
aangedreven mobiel 
arbeidsmiddel (signaleer met 

belijning / gabarit op de werkvloer, 
signaleer welk(e) elektrisch aangedreven 
mobiel arbeidsmiddel(en) bij welke 
batterijlader hoort, verzeker een vrije 
doorgang rond arbeidsmiddel of tussen 
dubbele rollenbanen voor batterijen of 
tot vaste structuren, min. 60 cm, bij 
voorkeur, 80 cm uit elkaar)

Technische maatregelen:

• Controleer de vrije ruimte boven de batterijlaadplaats (stijgen van het 

waterstofgas, voorkom zones waar ophoping waterstofgas mogelijk is, plaats dubbele 
rollenbanen voor batterijen vast en ver genoeg voor de batterijladers, voorzie geen 
stapeling van materialen / rekken boven de batterijlaadplaats)

• Controleer de uitvoering en de werking van de natuurlijke of 
gedwongen ventilatie (extractieschoorstenen, -roosters en -kanalen zo hoog 

mogelijk tegen het plafond, zorg voor aanvoer van verse / reine lucht, gedwongen 
ventilatie met II G 3-ventilator, zichtbaar geaarde metalen roosters en luchtkanalen) 
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Getroffen maatregelen ter bescherming tegen 

explosiegevaar



3/14/2018

7

Getroffen maatregelen ter bescherming tegen 

explosiegevaar

Organisatorische maatregelen:

• Uitwerken van schriftelijke informatie en instructies m.b.t. het gebruik 
(ook voor de uitvoering van onderhoud / herstel) van de batterijlaadplaats
Enkele voorbeelden:

• Rij de batterij niet helemaal leeg, simpel omdat ze vermogen blijft leveren. 
Respecteer aangegeven limieten op de signalerings- en aanwijsinrichting. Andere 
waarschuwingssignalen voor een lege batterij zijn een langzame start van 
bewegingen, flauwe (kop)lampen, …

• Plaats het elektrisch aangedreven mobiel arbeidsmiddel in de gesignaleerde / 
gereserveerde parkeerzone, bij de juiste batterijlader

• Verbind de batterij met de batterijlader (de stekker) vooraleer de batterijlader in te 
schakelen. Schakel de batterijlader uit vooraleer de verbinding tussen de batterij en 
de batterijlader te verbreken

• Controleer op de signalerings- en aanwijsinrichting dat de batterij volledig is 
opgeladen
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Getroffen maatregelen ter bescherming tegen 

explosiegevaar

Organisatorische maatregelen:

• Registeren en controleren van de vereiste 
kwalificaties van ALLE betrokken werknemers

• Organiseren van adequate opleiding voor de 
werknemers (specificaties m.b.t. de registratie van 

deelname, de inhoud, de frequentie …)

• Waarborgen dat de werknemers uitsluitend 
geschikte werkkledij en persoonlijke 
beschermingsmiddelen dragen

• Signaleren van de explosiegevaarlijke ruimte / 
installatie, inclusief verbodsbepalingen
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Getroffen maatregelen ter bescherming tegen 

explosiegevaar

Organisatorische maatregelen:

• Organiseren en registreren van de periodieke controle (wat, wie, hoe, 

hoeveel keer …)

• Organiseren en registreren van het onderhoud / herstel

• Organiseren en registreren van een vuurvergunningssysteem
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Verwezenlijking van de maatregelen ter bescherming 

tegen explosiegevaar

• De verificatie van de technische maatregelen (ook verwijzend naar 2.8 van 

de Bijlage III.4-2 van de CODEX over het welzijn op het werk)

• Het actieplan / de verificatie voor de verwezenlijking van de 
technische en organisatorische maatregelen, met vermelding van:

• De verantwoordelijke (persoon of organisatie) voor de verwezenlijking van 
de maatregel

• De streefdatum voor de verwezenlijking van de maatregel

• De verantwoordelijke (persoon of organisatie) voor de controle op de 
verwezenlijking van de maatregel

• De status m.b.t. / de datum van de verwezenlijking van de maatregel

• De wijze van controle van doeltreffendheid van de maatregel, het 
bijsturen van de maatregel
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Verwezenlijking van de maatregelen ter bescherming 

tegen explosiegevaar

• De modaliteiten m.b.t. het bijhouden (actualiseren, eventueel ook aan de 

gewijzigde toestand) van het explosieveiligheidsdocument:

• De tijdstippen of redenen voor de herziening

• De verantwoordelijke (persoon of organisatie) voor de verwezenlijking van 
de herziening

• De verantwoordelijke (persoon of organisatie) voor de controle van de 
herziening

• …
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Coördinatie van de maatregelen ter bescherming tegen 

explosiegevaar

Wanneer werkgevers van buitenaf of zelfstandigen op of nabij de 
explosiegevaarlijke ruimte / installatie werken uitvoeren:

• Vastleggen van het doel van de coördinatie

• Bepalen van de maatregelen m.b.t. de coördinatie, zoals:

• Uitwerken van schriftelijke informatie en instructies (mogelijks als een 

onderdeel van het informatief gedeelte van de bijkomende overeenkomst, te sluiten 
in het kader van de procedure “werken met derden”)

• Vastleggen van de verantwoordelijkheden bij de coördinatie

• …

• Bepalen van de modaliteiten van de uitvoering van de coördinatie
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Vragen?
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ir. Francis VANHAUWAERT

francis.vanhauwaert@provikmo.be
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