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Doelstelling 

De verschillende stappen om een 

zoneringsdossier en zoneringstekeningen 

op te stellen. 
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Inhoud 
Het zoneringsdossier als onderdeel van het explosie- 

veiligheidsdocument 

Wetgeving 

▪ De Europese ATEX-richtlijnen 

▪ Het AREI 

▪ Soorten gevarenzones 

▪ Apparatuur in de gevarenzones 

Verschillende normen - richtlijnen voor zoneringsstandpunten 

Case : Opslaglokaal gevaarlijke producten 
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Het zoneringsdossier als onderdeel van 

het explosieveiligheidsdocument 

Opslaglokaal 

Gevaarlijke producten 

opslaan in een apart 

opslaglokaal 

Opslag 

gasflessen 

propaan naar 

buiten brengen 
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Het zoneringsdossier als onderdeel van 

het explosieveiligheidsdocument 

Opslaglokaal 
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Het zoneringsdossier als onderdeel van 

het explosieveiligheidsdocument 
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Te zoneren: 

- Opslaglokaal gevaarlijke producten => zie case 

- Batterijlaadplaats 

- Stofafzuigingsinstallatie 



Het zoneringsdossier als onderdeel van 

het explosieveiligheidsdocument 
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Niet te zoneren: 

- Gasinstallatie want druk <0.5 bar + technische en 

organisatorische maatregelen 

- Gastoestel volgens de voorschriften van de richtlijn 

90/396/EU 

- Opslag gasflessen propaan want minimale 

hoeveelheden buiten = 50 kg 



De Europese ATEX-richtlijnen 

8 

ATEX 114 economische ATEX-richtlijn: 

- Van toepassing op fabrikanten van apparatuur 

gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar 

heerst. 

- Elektrische apparatuur 

- Niet-elektrische apparatuur (mechanisch en 

pneumatisch) 

- Beveiligingssystemen (o.a. branddetectie,…) 

 



De Europese ATEX-richtlijnen 
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ATEX 153 sociale ATEX-richtlijn: 

- Van toepassing op de werkplekken waar personen 

werken in een potentieel explosieve omgeving 

- Een explosieveiligheidsdocument dient opgesteld te 

worden 

 



AREI art. 19 Installatievoorwaarden van elektrisch 

materieel in functie van zijn omgeving 
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Code BE: Aard van de behandelde of opgeslagen 

goederen 
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Voorbeeld plan met uitwendige invloeden code BE 
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 LOKAAL CODE 

1 Opslaglokaal gevaarlijke producten BE3 

2 Batterijlaadplaats BE3 

3 Burelen BE1 

4 Atelier metaal BE1 

5 Atelier hout BE2/3 

6 Opslag gasflessen buiten BE3 



AREI art. 19 => AREI art. 105 t/m 110 
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Voor BE3-ruimtes dient er een zoneringsdossier en 

zoneringstekeningen opgesteld te worden. (art. 105 

AREI) 

 

Art. 105 t/m 110 is van toepassing op deze BE3-

ruimtes 



Soorten gevarenzones 
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Ontstekingsbron 



Voorbeeld zoneringstekening 

15 



Apparatuur in de gevarenzones 

16 

Categorie elektrische apparatuur in functie van de 

zone: 

 In zone 0 en 20: categorie 1 – apparatuur 

 In zone 1 en 21: categorie 2 – apparatuur 

 In zone 2 en 22: categorie 3 – apparatuur 

Apparatuur dient geschikt te zijn voor de betrokken 

gassen, dampen of stoffen 

Geldt ook voor niet-elektrische apparatuur 

 



Kenplaat op elektrische apparatuur 
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Verschillende normen-richtlijnen voor 

zoneringstandpunten 

NPR 7910-1 : gasexplosiegevaar 

NPR 7910-2: stofexplosiegevaar 

NPR 3299: tractiebatterijen 

Haekens: gaszoneringen 

API 505: petroleum faciliteiten 

IEC62485-2: stationaire batterijen 

IEC62485-3: tractiebatterijen 

…. 

Rekening houden met economische aspect 

Bijkomende voorwaarden stellen om zonering zo klein 
mogelijk te houden 
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Case 1: Opslaglokaal 

gevaarlijke producten + 

aftap 



Verschillende stappen zonering gebaseerd op de 

NPR7910-1 (versie maart 2012) 
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Stap 1: Inhoud opslaglokaal bepalen + zijn er 

ontvlambare producten aanwezig? 

Toepassing stap 1 

Stap 2: Worden de minimale hoeveelheden 

overschreden? 

Toepassing stap 2 

Stap 3: Welke gevarenbronnen zijn er? 

Toepassing stap 3 

 



Verschillende stappen zonering gebaseerd op de 

NPR7910-1 (versie maart 2012) 
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Stap 4: Is er ventilatie aanwezig?  

Toepassing stap 4 

Stap 5: Zijn er begrenzingen door bijvoorbeeld muren, 

hellingen,…? 

Toepassing stap 5 

Stap 6: Zijn er uitbreidingen van de zone door openingen? 

Toepassing stap 6 

 



Verschillende stappen zonering gebaseerd op de 

NPR7910-1 (versie maart 2012) 
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Stap 7: De relatieve dampdichtheid 

Toepassing stap 7 

Stap 8: De temperatuursklasse en de gasgroep 

Toepassing stap 8 

Stap 9: Het zoneringsdossier en de zoneringstekeningen 

Toepassing stap 9 

 



Verschillende stappen zonering gebaseerd op de 

NPR7910-1 (versie maart 2012) 
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Stap 10: Gelijkvormigheidsonderzoek van de elektrische 

installatie volgens het zoneringsdossier en de 

zoneringstekeningen 

Toepassing stap 10 



Stap 1: Inhoud van het opslaglokaal bepalen + zijn er 

ontvlambare producten aanwezig? 
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Ter plaatse lijst opvragen van de ontvlambare producten 

die aanwezig zijn  

Indien niet aanwezig zelf oplijsting maken 

SDS-fiches producten:  analyseren van fysische 

parameters (vlampunt, LEL, relatieve dampdichtheid,…) 



Toepassing stap 1: 
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2 x 200 liter thinner cellulosic 

S010 

50 liter Deltron clearcoat D800 

70 liter Deltron plastic adhesion 

D820 

50 liter Spirit wipe DX330 

70 liter UHS hardener D830/E2.5 

70 liter Deltron primer 

D8420/E0.4 

…. 
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Is de laagste temperatuur waarbij een vloeistof genoeg  

dampen afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen wanneer ze 

in contact komt met een ontstekingsbron 

 
Valkuilen: wat als vlampunt > 55°C ? 

 

NPR7910-1: “in apparatuur gevuld met een brandbare 

vloeistof, die direct door de zon wordt beschenen, maar 

waarbij de vloeistof niet wordt verwarmd, kan uitgegegaan 

worden van een maximale vloeistoftemperatuur van 60°C” 

 

Vlampunt =  
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Explosiegrenzen =  
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De explosiegrens is de concentratie van een gas of damp  

van vloeibare en/of vaste stof uitgedrukt in volumeprocent in lucht 

waarbij het damp-luchtmengsel bij ontsteking kan exploderen. 

 

 



Relevantie: 
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Ventileren: buiten de explosiegrenzen werken 

Inertiseren: zo zuurstofconcentratie doen dalen 

Metingen: bijvoorbeeld uitschakelen van ontstekings-  

bronnen bij detectie van een bepaald percentage van de  

LEL  

(o.a. gasdetecties, ammoniakdetectie in koelinstallaties,…) 

 



Stap 2: Worden de minimale hoeveelheden 

overschreden? 
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MINIMALE 

HOEVEELHEDEN 

VOOR ZONERING 

AARD OPSLAG 

(KOOKPUNT EN 

VLAMPUNT) 

PLAATS OPSLAG 

(BUITEN OF 

GESLOTEN GEBOUW) 



Toepassing stap 2: 
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Thinner: 

vlampunt van -18°C 

kookpunt van 55°C 

400 liter aanwezig 



Stap 3: Welke gevarenbronnen zijn er?  
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Continue gevarenbronnen:  

Een plaats waaruit brandbare stof in de vorm van een gas, 

damp of vloeistof voortdurend of gedurende lange perioden 

kan vrijkomen. 

Primaire gevarenbronnen:  

regelmatig of nu en dan tijdens normaal bedrijf kan vrijkomen 

Secundaire gevarenbron:  

bij normaal bedrijf slechts zelden of gedurende een korte 

periode kan vrijkomen 



Continue gevarenbronnen 
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• Open vaten  

• Openstaande potten met 

solventen 

• Ontluchtingsopeningen 

• Binnen in een 

stoffilterinstallatie 

• Inwendige 

opslagsilo/opslagtank 

• …. 



Primaire gevarenbronnen 
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• Frequente aftappunten 

• Lekbakken 

• Bemonsteringspunten 

• Frequente aankoppelpunten 

• Stortbak poeders 

• … 



Secundaire gevarenbronnen 
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• Gesloten verpakkingen met 

brandbare vloeistoffen 

•  Pompen 

• Opslag gasflessen 

• Rond opvangzakken houtstof 

• Rond filtermouwen houtstoffilter 

• … 



Toepassing stap 3: 
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voorwaarde: alle potten/vaten zijn afgesloten 

 

Primaire gevarenbronnen: 

 

 

 

Secundaire gevarenbronnen: 



Stap 4: Is er ventilatie aanwezig in de ruimte?  

Hoe is ze uitgevoerd?  
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NPR7910-1 maakt in een gesloten gebouw 

onderscheid tussen 5 vormen van ventilatie: 

▪ Geen ventilatie 

▪ Beperkte ventilatie 

▪ Kunstmatige ruimtelijke ventilatie 

▪ Kunstmatige plaatselijke ventilatie 

▪ Groot gebouw 
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Toepassing stap 4: 
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Beperkte ventilatie aanwezig gematigde capaciteit 

(<5vv/u): 

▪ Bv: 2 ventilatieroosters in de muur 

▪ Primaire gevarenbron => zone 1 gehele ruimte 

 

 

▪ Secundaire gevarenbron => zone 2 gehele ruimte 
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Toepassing stap 4: 
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Kunstmatige ruimtelijke ventilatie voldoende 

beschikbaarheid met voldoende capaciteit  

▪ D.w.z. ventilatie ≥ 4vv/u + signalisatie falen ventilatie 

via directe meting 

▪ Primaire gevarenbron: zone 1 R=1m 

 

 

▪ Secundaire gevarenbron: zone 2 gehele ruimte 
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Stap 5: Zijn er begrenzingen door bijvoorbeeld muren, 

hellingen,… 
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Toepassing stap 5: 
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Begrenzing door de muren van het opslaglokaal 
 

 



Stap 6: Zijn er uitbreidingen van de zone door 

openingen? 
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Voorbeelden:  

niet-zelfsluitende 

deuren,  

ventilatieopeningen,

… 
 

 



Toepassing stap 6: 
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Stap 7: De relatieve dampdichtheid 
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De relatieve dampdichtheid is de verhouding van de 

massa van een bepaald volume gas (damp) tot die van 

eenzelfde volume lucht bij gelijke druk en temperatuur. 

Invloed op de zonering: 

Gassen zwaarder 
dan lucht 
(relatieve 

dampdichtheid 
groter dan 1,2) 

 
 
 

Gassen lichter 
dan lucht 
(relatieve 

dampdichtheid 
kleiner dan 0,8) 

 
 



Toepassing stap 7: 
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Stap 8: de temperatuursklasse en de gasgroep 
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IEC60079-20-1 bevat de fysische eigenschappen van producten 

De temperatuursklasse De gasgroep 



De minimum ontstekingstemperatuur 
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De laagste temperatuur van een heet oppervlak dat in staat is 

om een gasmengsel te ontsteken 

Relevantie: Oppervlaktetemperatuur van elektrische 

apparatuur, bijvoorbeeld een motor 

Invloed op de zonering: 



De minimale ontstekingsenergie 
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De minimale sterkte van een elektrische vonk die in staat is 

om een brandbaar mengsel te doen ontsteken 

Relevantie: Inschatten van mogelijke ontstekingsbronnen 



De minimale ontstekingsenergie 
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Indeling gasgroepen: 

▪ Is gebaseerd op de minimale ontstekingsenergie waarmee 

een elektrische vonk het gasmengsel kan ontsteken: 

▪ Klasse IIA: 0.18mJ 

▪ Klasse IIB: 0.06mJ 

▪ Klasse IIC: 0.02mJ 



Toepassing stap 8: 
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Temperatuursklasse aceton (thinner) => T1 



Toepassing stap 8: 
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Gasgroep aceton (thinner) => IIA 



Kenplaat op elektrische apparatuur 

58 



Stap 9: Het zoneringsdossier en de zoneringsplannen 
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Zoneringsverslag en zoneringstekeningen zijn ten 

opzichte van elkaar identificeerbaar 

Deze worden goedgekeurd en geparafeerd door: 

▪ De uitbater of zijn afgevaardigde 

▪ De vertegenwoordiger van het erkende organisme 

 



Toepassing stap 9: 

60 



Stap 10: Gelijkvormigheidsonderzoek elektrische installatie 

volgens zoneringsdossier en zoneringstekeningen 
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Geen gewone elektrische apparatuur toegelaten binnen 

de gezoneerde ruimtes 

▪ Zone 2: Ex II 3G T3 IIB 

▪ Zone 1: Ex II 2G T3 IIB 

Rekening houden met eventuele vergrendelingen 

 



Besluit 
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Er zijn diverse normen beschikbaar om zoneringsstandpunten 

in te nemen 

Er is geen vaste regel om een zoneringsdossier op te stellen. 

Elke situatie is anders (andere omgevingsfactoren, andere 

handelingen,…). 

Hoe strenger er gezoneerd wordt, hoe strenger het toegelaten 

elektrische materiaal, hoe duurder de installatie. 

Zoneuitbreidingen dienen vermeden te worden. 

 



LET’S TALK 

Hannelore Vandenbussche 

Project Engineer Electricity Building 
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