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DEEL 1 : BESTAANDE RICHTLIJNEN VAN OPTIONELE HAR
MONISATIE VAN TOEPASSING OP HET ELEKTRISCH 
MATERIEEL. 

Inleiding 

Ter gelegenheid van het indienen bij de andere communautaire instellingen 
van een richtlijn met uitgebreid toepassingsbereik in het domein van de 
explosieve omgevingen, bieden wij U deze bescheiden bijdrage aan. Het doel 
ervan is zu,i,ver informatief en wij wagen ons niet aan een gedetailleerde 
analyse van de werking van de wetgeving terzake. Nochtans heeft de ervaring 
ons gewezen op een eerder beperkte kennis van de reglementering en dit zelfs 
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bij de direct betrokkenen. Laten we dus vermijden dat de grote kennis waarop 
onze technici terecht prat kunnen gaan, verzinkt in een doolhof van ingewik
kelde, zelfs hermetische wetteksten. ln het eerste gedeelte belichten we het 
bestaande systeem van richtlijnen van optionele aard, d.w.z. deze die tevens 
het bestaan van een zuiver nationale reglementering toelaten. 

Het tweede deel zal gewijd zijn aan de nieuwe werkzaamheden die een 
volledige harmonisatie van de sector beogen. 

Geschiedenis 

A.lhoewel de eerste richtlijn op het gebied van hetelektrisch materieel 
bestemd voor gebruik in explosieve omgeving pas aangenomen werd eind 
1975 (Richtlijn 76/117/EEG van de Raad van 18 december 1975 PbEG nr L 
24/45 van 30. 1. 1976), dateert het initiatief reeds van 1969. Het was 
inderdaad in een algemeen meerjarenplan dat de Raad van de Europese 
Gemeenschappen (PbEG nr C 76/1 van 17. 6. 1969. Reso/utie van de Raad van 
28. 5. 1969) een aantal industriële produkten heeft gedefinieerd voor dewelke 
een wetgevende tussenkomst zich opdrong om technische handelsbelemmerin
gen uit te schakelen. 

Voor het elektrisch materieel werden aldus verschillende sectoren 
vastgesteld : in de eerste plaats deze van de laagspanningsapparatuur en 
vervolgens in een latere fase deze van het ATEX-materieel. Wat dit laatste 
betreft, werd de Commissie verzocht een voorstel (uiteraard gebaseerd op 
artikel 1 00 van het Verdrag van Rome) in te dienen voor 1 . 7.1 970. Het was 
tenslotte op 1 6. 1 O. 1970 dat dit document werd overgemaakt onder een vorm 
die nogal wat raakvlakken vertoonde met de laagspanningsrichtlijn die ook op 
dat ogenblik ter discussie stond. ln het voorstel vond men inderdaad een 
bijzonder soepel systeem van verwijzing naar de normen terug, evenals een 
bijlage die slechts de algemene veiligheidseisen, waaraan het materieel diende 
te voldoen, vaststelde. Toch werd van in het begin de specificiteit van het 
ATEX-materieel erkend wat de uitsluiting ervan van de laagspanningsrichtlijn 
verklaart. Anderzijds, en dit in overeenstemming met de nationale praktijk·, 
werd het vrije verkeer onderworpen aan een voorafgaande certificatie en het 
aanbrengen van een bijzonder merkteken do or de fabrikant. Dit merkteken zou 
pas naderhand worden gespecifieerd. ln de loop van de aannemingsprocedure 
van de richtlijn werden een aantal voorgestelde bepalingen niet weerhouden. 
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Zo werden de essentiële veiligheidseisen te algemeen bevonden en 
vervangen door een strikte verwijzing naar de normen. De harmonisatie van 
deze normen zou geschieden bij wijze van bijzondere richtlijnen van de 
Commissie. Richtlijn 76/117/EEG beperkte zich dus tot het tot stand brengen 
van de kaderreglementering : zij definieert voornamelijk hettoepassingsgebied, 
de bepalingen met betrekking tot het vrije verkeer, de werking van het comité 
tot aanpassing aan de stand van de techniek en de certificatieprocedures. 

Het is duidelijk dat het vooropgestelde systeem nog niet operationee.l was, 
m.n. bij gebrek aan de pertinente normen. Daarom heeft de Commissie de taak 
op zich genomen am binnen de achttien maanden een voorstel tot toepas
singsrichtlijn in te dienen die 6 beschermingswijzen, voor dewelke trouwens 
CENELEC-normen in voorbereiding waren, bepaalden. Meerbepaald ging het 
om de volgende beschermingswijzen: 

- olievulling "o" (EN 50015) 
- constructie met overdruk "p" (EN 50016) 
- zandvulling "q" (EN 50017) 
- drukvaste constructie "d" (EN 50018) 
- verhoogde veiligheid "e" (EN 50019) 
- intrinsieke veiligheid "i" (EN 50020) 

Richtlijn 79/196/EEG van de Raad van 6.2.1979 (PbEG nr L 43/20 van 
30. 3. 19 79) vervolledigt aldus het systeem, geeft de lijst van de toepasselijke 
normen (norm EN 50014 algemene voorschriften) evenals de hogervernoemde 
normen die per beveiligingswijze de te volgen regels aanduiden) en bepaalt de 
grafische voorstelling van het communautair merkteken, het welbekende 
epsilon-x-merkteken, dat naderhand nog verbeterd zal worden. 

Wat groep 1 (mijnbouwmaterieel, onttrokken aan het toepassingsgebied van 
Richtlijn 76/11 7/EEG) betreft werden de harmonisatiewerkzaamheden pas later 
ingezet. We mogen inderdaad niet uit het oog verliezen dat de werkzaamheden 
van het Permanent Orgaan voorde Veiligheid en de Gezondheidsvoorwaarden 
in dei steenkolenmijnen en de ande re winningsindustrieën reeds vele jaren 
ervoor waren gestart, waardoor geen dringende tussenkomst door middel van 
een richtlijn noodzakelijk was. Tech werd ook op dit gebied een specifieke 
richtlijn voorgesteld op 1.2.1980 (PbEG nr C 104/92 van 28.4. 1980), die na 
weinig discussie werd aangenomen op 15.2.1982 {PbEG nr L 59/10 van 
2. 3. 1982) ·onder referentie 82/1 30/EEG. ln tegenstelling tot richtlijn 
79/196/EEG werd hier de beperking van het toepassingsgebied tot de 
beveiligingswijzen niet meer weerhouden. De vervanging van de technische 
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bijlagen door een eenvoudige verwijzing naar CENELEC-normen, zoals dit door 
de Raad was gewenst, is evenwel nooit volledig doorgevoerd. 

Werking van de richtlijnen 

De bestaande richtlijnen voorde twee groepen leggen een harmonisatie 
vast van het optionele type. Dit betekent dat een nationale reglementering 
voor het op de markt brengen van het ATEX-materieel kan worden in stand 
gehouden terwijl het vrije verkeer tussen de Lid-Staten enkel wordt gegaran
deerd voor dat materieel dat aan de voorschriften van de richtlijnen voldoet. 
Dit vrije verkeer is uiteraard niet absoluut : het is onderworpen aan vooraf
gaande certificatieprocedures (type-goedkeuring door een aangewezen 
instantie) en het aanbrengen van het merkteken door de fabrikant. Nu bestaan 
hierin verscheidene opties : 

de volledige toepassing van de geharmoniseerde normen, waarop een 
certificaat van overeenstemming wordt verkregen ; 

de afwijking van de geharmoniseerde normen voor materieel dat niettemin 
een evenwaardig niveau van veiligheid ais dat van het materieel conform 
aan deze normen garandeert. ln dit geval wordt een controlecertificaat 
afgeleverd. Ondanks verschillende pogingen in het verleden en niettegens
taande de werkgroep van de directeurs der proefstations (HOTL) tot een 
akkoord omtrent een vereenvoudigde afwikkelingsprocedure was gekomen, 
werd nooit een dergelljk certificaat afgeleverd. 

volledigheidshalve is het interessant te melden dat Richtlijn 76/117 /EEG in 
haar artikel 4. 5 stelt dat bijzondere richtlijnen een eenvoudiger procedure 
kunnen voorzien voor welbepaald materieel met een vereenvoudigde 
beveiligingswijze, dat uitsluitend bestemd is voor gebruik in ruimten waar 
het gevaar beperkt is. Deze procedure kan gaan tot een door de fabrikant 
op te stellen verklaring van overeenstemming met de geharmoniseerde 
normen. Bedoeling was duidelijk de integratie van beveiligingswijze "n" {de 
zgn. niet-vonkende apparatuur) in het systeem van vrij verkeer, na een 
snelle en eenvoudige procedure zonder tussenkomst van een derde 
instantie. Een dergelijke richtlijn werd evenwel nooit uitgebracht zodat deze 
wettelijke bepalingen dode letters zijn gebleven. 

' 
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Een vrijwaringsclausule laat de overheid toe, op basis van een diepgaande 
analyse en na het op de markt brengen van het materieel, het voorlopig verbod 
of andere beperkende maatregelen uit te vaardigen tegen materieel dat 
niettegenstaande het vergezeld was van de nodige certificaten, toch gevaar 
kan opleveren. Deze procedure heeft een communautaire draagwijdte. 

Anderzijds kan de aangewezen instantie die het certificaat heeft afgeleverd 
dit intrekken wanneer het onterecht werd afgeleverd of wanneer aan de 
opgelegde condities niet werd voldaan, of nog, indien de fabrikant materieel 
op de markt brengt dat afwijkt van het type waarvoor het certificaat was 
afgeleverd. 

Tenslotte kan ook het abusief gebruik van het communautaire merkteken 
aanleiding geven tot akties vanwege de overheid. 

Het toepassingsgebied van de richtlijnen beperkt zich tot de constructie van 
het materieel. Het gebruik en de installatie ervan (bv. binnen bepaalde 
gebruikszones) valt hier dus niet onder. Door de expliciete beperking van het 
toepassingsgebied tot de beveiligingswijzen en de hiermee verbonden normen 
en het gebruik van elektriciteit ais energiebron is het vrije verkeer binnen de 
Gemeenschap beperkt gebleven tot enkele categorieën van apparaten. 

Bovengronds materieel (groep II) 

Zoals we hebben kunnen vaststellen is de eerste toepassingsrichtlijn 
( 79/196/EEG) uitdrukkelijk beperkt geworden tot de zes beveiligingswijzen die 
worden opgesomd in haar artikel 1. Er was niet minder dan een nieuwe 
richtlijn van de Raad nodig om over te gaan tot de integrering van nieuwe 
beveiligingswijzen en/of apparaten die tot dan toe niet in aanmerking werden 
genomen, evenals hun overeenkomstige normen. Het gaat hier in het bijzonder 
om de volgende beschermingswijzen : 

- ingieten in gietmassa "m" (EN 50028) 

- intrinsiek veilige elektrische systemen "i" (EN 50039) 

en om de constructieve aspecten van elektrostatische handspuitapparatuur, 
zoals ze vl:ùvat zijn in de normen EN 50050, EN 50053, delen 1,2 en 3 
(Richtlijn 90/487/EEG van de Raad van 17.9. 1990- PbEG nr L 270/23 van 
2. 1 O. 1990). De ande re tussentijdse interventies van de Commissie beperkten 
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zich tot de aanpassing aan de stand van de techniek van Richtlijn 79/196/EEG, 
met inbegrip van de vaststelling van de termijnen voor certificatie en het in de 
handel brengen van materieel dat beantwoordde aan de vorige geharmoni
seerde normen (Richtlijnen 84/47/EEG- PbEG nr L 31/19 van 2.2.1984 en 
88/571/EEG- PbEG nr L 34/46 van 17. 11.1988 van de Commissie). 

Richtlijn 88/665/EEG van de Raad van 21. 1 2. 1988 (PbEG nr L 382/42 van 
31. 12. 1988) heeft de verplichting voorde Commissie opgeheven om voor 
verschillende industriële domeinen uittreksels van de afgeleverde certificaten 
te publiceren in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. 

Behalve wat voorafgaat heeft de Commissie bij wijze van aanbeveling 
(82/490/EEG van 6. 7. 1982- PbEG nr L 218/27 van 27. 7.1982) een model 
voorgesteld van een certificaat van overeenstemming, mode! dat trouwens 
door de aangewezen instanties ongewijzigd in de praktijk wordt gebruikt. 
Terloops wijzen we nog op bepaalde mededelingen die ter informatie de nam en 
en adressen van de bevoegde overheden en/of aangewezen instanties 
verschaffen waarnaar de richtlijnen van beide groepen verwijzen. 

Mijnbouwmaterieel 

Kaderrichtlijn 82/130/EEG volgt dezelfde filosofie ais de richtlijnen die 
betrekking hebben op het bovengronds materieel. Toch vertoont zij bepaalde 
afwijkingen tegenover deze laatste, meerbepaald op de volgende gebieden : 

de potentieel bredere toepassingssfeer ; 

de bevoegdheden en de samenstelling van het comité voor aanpassing aan 
de stand van de techniek ; 

het communautaire merkteken (toevoeging van het groepssymbool 1 .. 
merktekens aangebracht op de controlecertificaten (S)) ; 

welbepaalde wijzingen aangebracht aan de inhoud van de CENELEC nor
men; 

het verplicht gestelde mo del van certificaten van overeenstemming met 
Euro pese draagwijdte (waar het voor groep Il slechts een eenvoudige 
Aanbeveling betrof). 
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De achtereenvolgende aanpassingen aan de stand van de techniek hebben 
toegelaten de onderlinge afwijkingen tot een minimum te beperken en nieuwe 
normen op te nemen. Ondanks grote inspanningen blijft er voorde intrinsiek 
veilige elektrische systemen nog steeds een technische bijlage bestaan die 
afwijkt van de in 1980 aangenomen CENELEC-norm EN 50039. Evenmin is 
het mogelijk gebleken meer synchroniciteit te brengen in de aanpassingen a an 
de stand van de techniek van de richtlijnen voorde twee groepen. Zo kan het 
dat voor apparaten die dezelfde norm toepassen, een communautaire 
certificatie reeds mogelijk is voor een bepaalde groep en nog niet voor de 
andere. Deze tussentermijn kan belangrijk zijn en lopen over verschillende 
jaren. Ais voorbeelden kunnen Richtlijnen 91/269/EEG (Groep 1) en 
88/571 /EEG (Groep Il) gelden, die hoofdzakelijk naar dezelfde geamendeerde 
normen verwijzen. Hun respectievelijke aanneming verschilt dus met meer dan 
twee jaar. 

Ho tl 

Reeds in 1 970 hebben de afgevaardigden van de Lid-Staten een sub-werk
groep opgericht waarin de directeurs van de proeflaboratoria zitting hadden. 
Zij vérwierf naderhand bekendheid onder het letterwoord HOTL (Heads of 
Testing Laboratories). Haar ta ken werden eerder onrechtstreeks vastgelegd 
door middel van een verklaring in het Protocol van aanneming van Richtlijn 
79/196/EEG. ln deze verklaring verzoekt de Raad de Commissie voort te gaan 
met het organiseren van de vergaderingen van de directeurs der proeflaborato
ria teneinde te komen tot : 

een uniforme toepassing van de geharmoniseerde normen ; 

een gemeenschappelijke interpretatie van de controle (certificatie) 
procedures en 

het toezicht op de vervaardiging van het in deze richtlijn bedoelde 
materieel. 

Haar ta ken waren in het begin beperkt tot het bovengronds materieel 
(Groep Il) maar omvatten sedert 1986 ook het mijnbouwmaterieel (Groep 1). 

De werkgroep, naderhand nog uitgebreid met waarnemers van de Europese 
normalisatieorganisatie CENELEC, behandelt thans alle technische moeilijkhe
den in verband met materieel van de beide groepen. De debatten worden 
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georganiseerd door de bevoegde diensten van de Commissie en vinden plaats 
twee keer per jaar. Ambtenaren van de Commissie nemen actief deel aan de 
discussies. 

Conclusies 

Deze bescheiden bijdrage tracht de complexe structuren van de communau
taire wetgeving betreffende de beveiliging wat betreft constructie van 
materieel voor de explosieve omgeving te verduidelijken. Deze complexiteit 
kan tijdelijk zelfs nog vergroten door een opeenstapeling van verschillende 
reglementeringen. lnderdaad, tot de eenduidige en totale toepassing van de 
Nieuwe Aanpakrichtlijn zal de constructeur de keuze hebben om zijn materieel 
te vervaardigen hetzij op basis van de nieuwe richtlijn, hetzij op basis van de 
bestaande richtlijnen. Daarenboven is het mogelijk dat tijdens de overgangs
periode zuiver nationale reglementen blijven bestaan. 

Tech leert de ervaring ons dat de industrie niet enkel zonder dralen nieuwe 
technologische evoluties integreert maar dat zij zich ook vrijwillig afstelt op 
voorziene wijzigingen van de wetgeving, zeker indien deze een daadwerkelijke 
verbetering inhoudt tegenover de bestaande situatie. 

Wij mogen hier niet uit het oog verliezen dat de voordelen niet enkel liggen 
in het creëren van een eengemaakte markt en de opheffing van technische 
handelsbelemmeringen, maar dat er ook een constant streven bestaat om de 
bevordering van de veiligheidsniveaus van de apparatuur te maximaliseren. 
Het is duidelijk dat dit ook de bescherming van de gebruiker en de omgeving 
gunstig beïnvloedt. Het moet gezegd dat de deskundigen nimmer het 
binomium veiligheid/vrij verkeer hebben opgesplitst. 

De laatste herziening van het EEG-verdrag, gewijzigd bij artikel 18 van de 
Europese Akte, omvat een ruimere omschrijving van artikel 100. Het nieuwe 
artikel 1 OOa, lid 3, stelt dat de Commissie bij haar voorstellen op het gebied 
van de volksgezondheid, de veiligheid, de milieubescherming en de consumen
tenbescherming die nt uit te ga an van een hoog beschermingsniveau. Het mo et 
duidelijk zijn dat in het pas uitgewerkte voorstel voor een richtlijn de 
Commissie deze verplichting ter harte heeft genomen. 

•' 
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Maar wat ons vooral sterkt in ons optimisme is de vaststelling dat dit voor 
het domein van de explosieve omgevingen niets nieuws inhoudt, maar dat het 
eerder gaat om het verderzetten van een gedegen traditie. 

Bijlage : lijst van optionele richtlijnen op het gebied van materieel bestemd 
voor explosieve omgevingen. 

EL 2 : HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE DER EG VOOR EEN 
NIEUWE AANPAKRICHTLI]N. 

Het voorstel van de Commissie van de EG voor een richtlijn van de Raad 
betreffende apparaten en beveiligingssystemen bestemd voor gebruik op 
plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (PbEG nr C 46/19 van 
20. 2. 1992) beoogt een herziening en een uitbreiding van de bestaande 
richtlijnen. Zo zullen bestaande toepassingen geactualiseerd worden en 
bijkomende maatregelen, noodzakelijk gemaakt door de technische evolutie, 
voorgesteld. Wij wensen tezelfdertijd de wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang en de stevige ervaring die vloeit uit de dagelijkse toepassing van 
de bestaande richtlijnen onder één dak te brengen. Het voorstel heeft een 
dubbel doel : enerzijds de opheffing van handelsbelemmeringen, waarin de 
bestaande richtlijnen voor elektrisch materieel een eerste stap vormden, en, 
anderzijds de invoering van verbeterde en uniforme beschermingsniveaus. 

Het Commissievoorstel volgt de resolutie van de Raad van 7 mei 1 985 be
treffende een nieuwe aanpak op het gebied van de technische harmonisatie 
en normalisatie (PbEG nr C 136/1 van 4. 6. 1985). Deze resolutie beoogt een 
totale harmonisatie en berust op o.a. de volgende grondbeginselen: 

de harmonisatie van de wetgevingen is gebaseerd op de vastlegging van 
fundamentele veiligheidsvoorschriften aan dewelke de in verkeer gebrachte 
produkten moeten voldoen ; 

de organen bevoegd voorde industriële normalisatie, rekening houdend met 
de stand van de techniek, stellen de pertinente technische specificaties op. 

'1 

De resolutie laat dus toe een ongebreidelde aangroei van zeer specifieke 
richtlijnen met een technisch karakter te vermijden. Het toepassingsgebied van 
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de richtlijnen zal zich bijgevolg richten op grote industriële sectoren en op een 
algemene aanpak van de risico's die voortspruiten uit de beschouwde 
produkten. Daarenboven verbiedt de resolutie de vermindering van de in de 
Lid-Staten bereikte en gerechtvaardigde beschermingsniveaus. 

Interdisciplinaire aanpak toegespitst op het risicopotentieel 

Toegepast op de bescherming tegen explosiegevaar heeft de resolutie van 
de Raad betreffende een nieuwe aanpak op het gebied van de technische 
harmonisatie en normalisatie consequent geleid naar een interdisciplinaire 
behandeling van het materieel, gericht naar het risicopotentieel. ln het 
behandelde domein is een dergelijke aanpak volgens de deskundigen noodza
kelijk om niet enkel de bekende potentiële gevaren te omvatten maar vooral 
om nieuwe erkende risico's zoniet te elimineren dan toch zoveel mogelijk te 
vermijden. Aldus handelend kwijt de Commissie zich van haar verplichting 
opgelegd door artikel 1 OOa van het EEG-verdrag dat stelt dat zij, in haar 
voorstellen op het gebied van de volksgezondheid; de veiligheid, de milieubes
cherming en de consumentenbescherming dient uit te gaan van een hoog 
beschermingsniveau. 

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden waren naast de opinies van de 
deskundigen ook de informatieprocedure ingesteld door Richtlijn 83/189/EEG 
van uitzonderlijk belang voor onze diensten. Wij hebben inderdaad een 
toename kunnen vaststellen van technische notificaties, die een zuiver 
nationale aanpak van deelaspecten of zelfs volledige gebieden van de 
bescherming tegen explosiegevaar voorstelden. Dergelijke voorschriften, 
slechts van toepassing in een deel van de Gemeenschap, zijn uiteraard een 
bron van handelsbelemmeringen. Meer ielfs, zij leiden naar verschillende 
veiligheidsniveaus tussen de Lid-Staten. 

Het is tevens belangrijk te komen tot een harmonisatie van de certificatie
procedures, vooral verschillend in het niet-elektrische gebied. 

De economische impact van dit voorstel voor een richtlijn wordt goed 
weergegeven door het belangrijk aantal industriële sectoren die met de 
bescherming tegen explosiegevaar te kampen hebben. 
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Jlegelgevingsaspecten 

Het voorstel voor een richtlijn heeft tot doel de Richtlijnen 76/117/EEG en 
79/196/EEG {bovengronds materieel) en 82/130/EEG {mijnbouwmaterieel) 
even ais hun latere wijzigingen 84/47 /EEG, 88/571/EEG, 90/487/EEG, 
88/35/EEG en 91/269/EEG te vervangen. 

Deze richtlijnen waarvan de toepassing niet zonder moeilijkheden verliep, 
vormden namelijk slechts een overgangsfase bij de behandeling van het 
materieel voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen : 

de ingevoerde harmonisatie was van het "optionele" type, wat de 
Lid-Staten toeliet een eigen stelsel van regelgeving, naast dat van de 
richtlijnen, te handhaven. Hierdoor was enkel het vrije verkeer van 
materieel dat voldeed aan de richtlijnen gewaarborgd. ln de marge van de 
aanneming van Richtlijn 79/196/EEG heeft de Raad evenwel de Commissie 
verzocht de mogelijkheid te onderzoeken om in een latere fase tot een 
totale harmonisatie te komen en hiertoe de betreffende voorstellen in te 
dienen ; 

Het toepassingsgebied van de bestaande richtlijnen is beperkt tot elektrisch 
materieel en voor bovengronds materieel bepaald door de toepassing van 
welbepaalde beveiligingswijzen. Deze toestand is gebaseerd op een 
correcte visie van 1979 die echter nauwelijks rekening heeft kunnen 
houden met aanzienlijke technologische ontwikkelingen en recente ontdek
kingen op het ge bied van ontstekingsmechanismen en daarmee samenhan
gende fysische verschijnselen. Bepaalde fenomenen waren of onbekend of 
werden ais ongevaarlijk afgedaan en zijn pas na grondigere studie of door 
de ervaring in een nieuw daglicht geplaatst. 

De technische bijlage van de richtlijnen is een strikte verwijzing naar 
CENELEC-normen, waarbij een zware en tijdrovende procedure voorde 
aanpassing aan de stand van de techniek is vereist. Dit betekent dat tussen 
de aanpassing van de inhoud van de normen door CENELEC en hun 
harmonisatie bij wijze van richtlijnen van de Commissie vaak verschillende 
jaren verlopen. De fabrikant moet bijgevolg buitensporig lang wachten op 
de voordelen van het vrije verkeer. 

Door de behandeling van bovengronds materieel en mijnbouwmaterieel in 
afzonderlijke richtlijnen is een specifiek probleem gerezen. Het wordt 
namelijk moeilijk de procedures voor de aanpassing aan de stand van de 
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techniek synchroon te laten verlopen, temeer daar de respectievelijke 
comités totaal verschillend zijn (Ministeries van Industrie voor bovengronds 
materieel, en het beperkt comité van het Permanent Orgaan voor de veilig
heid en de gezondheidsvoorwaarden in de steenkolenmijnen en andere 
winningsindustrieën voor mijnbouwmaterieel). Tenslotte moet ook worden 
vermeld dat voor mijnbouwmaterieel de CENELEC-normen min of meer 
belangrijke wijzigingen hebben ondergaan die op hun heurt ais technische 
bijlage bij Richtlijn 82/130/EEG zijn opgenomen. De specificiteit van beide 
groepen materieel die vaak in sterke mate overeenkomen of zelfs identiek 
zijn kan de behandeling in afzonderlijke richtlijnen niet langer rechtvaardi
gen. Zij worden dus in een enkele nieuwe richtlijn ondergebracht, waarin 
wei wordt voorzien in eigen, aangepaste materieelscategorieën, essentiële 
veiligheidseisen en procedures voor conformiteitsverklaring. 

Onder Richtlijn 89/392/EEG betreffende machines (PbEG nr L 183 van 
29. 6. 1990) vallen machines die in een omgeving met ontploffingsgevaar 
kunnen worden gebruikt of die zelf ontploffingsgevaar doen ontstaan (bijlage 
1, punt 1.5. 7- Ontploffingsgevaar). Voor deze machines is het de bedoeling 
met de onderhavige richtlijn de essentiële eisen in verband met deze gevaren 
te verfijnen. Aldus beschouwd vormt zij een specifieke richtlijn bij de richtlijn 
"Machines" zoals bedoeld in het artikel 1, lid 4 van deze laatste. 

Betekenis van de gebruikte begrippen 

Het voorstel voor een richtlijn brengt het begrip "apparaat" onder de 
noemer van een globale veiligheidsaanpak en definieert het ais een construc
tieve eenheid die binnen een functioneel geheel, elektrische en niet-elektrische 
componenten combineert. Da ar deze componenten in het algemeen met elkaar 
verbonden zijn is het door hun onderlinge afhankelijkheid en de opeenstapeling 
van verschillende toegepaste technologieën weinig praktisch en zelfs enigszins 
arbitrair een onderscheid te maken tussen elektrisch en niet-elektrisch 
materieel. Dit merken wij evengoed in de ontwikkelingen bij verschillende 
disciplines, waaronder de regel- en meettechnieken, de automatisering en de 
informatisering, waar ook de grenzen tussen de onderscheiden technologieën 
zijn gaan vervagen. 

Gelijkwaardige beschouwingen hebben ons geleid voor wat betreft de 
definitie van het ·begrip "systeem". ln de zin van de richtlijn gaat het hier om 
een functioneel gehee! van in ho ge mate geïntegreerde componenten komen de 
uit verschillende technologische gebieden. Nemen we ais voorbeeld van een 
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beveiligingssysteem actieve grendels : een ontstaande explosie wordt 
geconstateerd do or een detectiesysteem dat tezelfdertijd ageert op de klep van 
een reservoir gevuld met een onderdrukkingsmiddel. ln zeer korte tijd wordt 
de inhoud van het vat geloosd in de onderdrukkingszone van het werk, het 
ontstaan van een ontoelaatbare druk vermeden en de gevolgen van de viam
men tot een aanvaardbaar minimum beperkt. Beveiligingssystemen kunnen 
zowel deel uitmaken van een apparaat ais op de markt gebracht worden ais 
autonome systemen. Hier nogmaals vervaagt het onderscheid apparaat/sys
teem. 

Bij het opstellen van het voorstel in de diensten van de Commissie werd 
steeds de gedachte voorgehouden dat, rekening houdend met het hoge 
gevaarpotentieel bij explosies, noch het concept, noch de constructie van 
apparaten en beveiligingssystemen voor gebruik op plaatsen waar ontplof
fingsgevaar kan heersen lacunes mogen vertonen. Evenwel kan, ondanks alle 
mogelijke verbeteringen aangebracht aan de apparaten, het risico voor een 
explosie nooit volledig uitgesloten worden. De snelle toename van explosiege
vaar o. m. door de complexiteit van de installaties en de grotere produktiesnel
heden lag niettemin a an de basis van nuttig onderzoekswerk op het gebied van 
de ontstekingsbronnen. Tot op heden werden een dertiental dergelijke 
ontstekingsbronnen geïdentificeerd, waarvan slechts de helft van elektrische 
aard zijn. Hieruit volgt dat het toepassingsgebied van de nieuwe richtlijn alle 
technische aspecten en hun mogeliJke gevolgen op de bescherming tegen 
explosies die de apparaten dienen te verzekeren moet beschouwen, met 
inbegrip van de potentiële gevaren die voortvloeien uit fysische feno menen ais 
wrijving, von ken enz. en uit de slechte werking van de software. Het 
toepassingsgebied omvat tevens die toestellen voor gebruik buiten de plaatsen 
waar ontploffingsgevaar kan heersen maar waarvan de werking direct die 
apparaten en beveiligingssystemen geïnstalleerd binnen de plaatsen waar 
ontploffingsgevaar kan heersen beïnvloedt. Het gaat hier inzonderheid om 
veiligheids-, controle- en regelsystemen bij installaties met gecentraliseerd 
beheer of die van op afstand worden bediend. 

Behoud van het normenbestand 

Dank zij de elektrotechnische oriëntatie van de bescherming tegen explosie
gevaar werden de gevaren van elektrische aard in grote mate beheerst. Het 
voorstel voor een richtlijn Srkent deze gunstige evolutie die op Europees niveau 
weerspiegeld wordt in de normalisatiewerkzaamheden van CENELEC. Het 
basisidee is dan ook dat deze toestand in het elektrisch gebied zoveel mogelijk 
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bewaard moet blijven. De EG-Commissie, in samenspraak met de Lid-Staten, 
zal CENELEC belasten met de herziening van de bestaande norman, en dit door 
mid del van een normalisatiemandaat. Deze controle moet toelaten te 
verzekeren dat de bestaande norman steeds in overeenstemming blijven met 
de essentiële veiligheidseisen van de nieuwe richtlijn. 

De Commissie heeft al stappen ondernomen in deze zin, zelfs nog voor de 
aanvaarding van de richtlijn door de Raad. Dit moet de Europese normalisa
tie-instituten toelaten al van een vroeg stadium de essentiële eisen in te 
brengen in de normen. Het is aan deze instituten, CEN en CENELEC, om het 
bestaande systeem van normen te coërdineren en aan te passen aan de ruime 
werkingssfeer van de richtlijn. Dit is vooral belangrijk op het gebied van de 
stofexplosies, de classificatie van de apparaten in functie van de in de richtlijn 
uitgewerkte conformiteitscategorieën en van de bijkomende vereisten voor 
beschermingssystemen. Zoveel mogelijk zullen de werkzaamheden zich 
baseren op het normalisatiebestand dat CENELEC reeds op punt heeft gesteld. 
Wijzigingen in het elektrotechnisch gebied dien en enkel doorgevoerd te worden 
daar waar imperatieve redenen dit nodig zouden maken. 

Een normalisatieprogramma aldus opgevat is niet aileen Jogisch maar ook 
strikt noodzakelijk in het ka der van de technologische evolutie. Het leu nt nauw 
aan bij het stramien van de andere richtlijnen voor technische harmonisatie. 
De Commissie volgt aandachtig de normalisatiewerkzaamheden en waakt er 
in het bijzonder over dat de globale veiligheidsaanpak ten aanzien van het 
explosiegevaar zoals vastgelegd in de richtlijn ook zijn weerklank vindt in de 
geharmoniseerde normen. 

Inachtname van de bedrijfsomstandigheden in 
de conformiteitscategorieën 

Do or het vastleggen van twee groepen apparaten en de verde re classificatie 
binnen deze groepen in conformiteitscategorieën (bijlage 1) poogt de richtlijn 
de daadwerkelijke bedrijfsomstandigheden voor mijnbouw - en bovengronds 
materieel in rekening te brengen. Deze classificatie beschrijft de risico's die 
typerend zijn voor het beschouwde materieel. De definiëring van de conformi
teitscategorieën berust op de ervaring die leert dat de risico's op een 
ontploffing verhogen met storingen in de werking van het apparaat. De mate 
van bescherming bij een gegeven gebruik staat in verband met de waarschijn
Jijkheid met dewelke, onder welbepaalde voorwaarden, een storing in de 
werking van het apparaat aanleiding zal geven tot een gevaarlijke situatie voor 
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personen of voor goederen. De fabrikant zal dus verplicht zijn apparatuur 
zodanig te construeren dat de kans op het optreden van een storing voldoende 
laag blijft. Rekening houdend met een gebruik overeenkomstig met de 
bestemming van het apparaat zal hij dus deze situatie van bij de conceptie 
voor ogen moeten houden. De essentiële veiligheidseisen opgesomd in bijlage 
Il werden opgesplitst in gemeenschappelijke eisen enerzijds en aanvullende 
eisen anderzijds, aan dewelke de apparaten zullen dienen te voldoen. De 
aanvullende eisen staan rechtstreeks in verband met de conformiteitscategorie 
waarin het apparaat wordt ondergebracht. Het is duidelijk dat de apparaten 
aan één of meerdere eisen tezelfdertijd zullen moeten voldoen voor zoverre dit 
natuurlijk noodzakelijk is om een veilig gebruik en een gebruik overeenkomstig 
hun bestemming te garanderen. 

De conformiteitscategorieën omvatten zowel de risico's voortvloeiend uit 
defecten en storingen ais een gamma technische maatregelen ter bescherming 
tegen explosies. Door het toepassen van de.ze technische maatregelen is het 
mogelijk een beschermingsniveau te bereiken dat overeenkomt met een 
bepaalde conformiteitscategorie. 

Het is van fundamenteel belang te noteren dat de beschermingsmaatregelen 
meerdere vormen kunnen aannemen en dat dit dus ook doorwerkt op hun 
technische verwezenlijking. Factoren die een selectie toelaten zijn bv. de mate 
van toepasselijkheid van een bepaalde beschermingsmaatregel en haar 
fysische beperkingen, de graad van bescherming die gezocht wordt, de 
restrisico's en economische beschouwingen. Nemen we een niveaucontro
lesysteem ais voorbeeld. Een oplossing van mechanische aard bestaat uit het 
gebruik van een vlotter binnen het reservoir dat via een hermetisch membraan 
door een magneetkracht op een controletoestel inwerkt. Evenwel kan het 
nuttig zijn alternatieve constructiewijzen toe te passen. Hetzelfde signaal kan 
ook gegenereerd worden door het doorbreken van een elektromagnetische 
bu nd el gericht op een detecter. ln de twee gevallen wordt contact tus sen het 
controletoestel en de ontplofbare substantie vermeden. Het gaat er dus om 
een keuze te maken die het beste aan een bepaalde situatie beantwoordt. De 
richtlijn laat perfect deze keuzemogelijkheid toe. 

In de handel brengen van apparaten en beschermingssystemen 

Gebase~rd op de essentiële veiligheidseisen, omschrijft het voorstel voor 
een richtlijn de conceptie- en contructiemodaliteiten die bij het in de handel 
brengen van de apparaten en beschermingssystemen moeten gevolgd worden. 
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De constructeur zal zijn materieel en/of systeem dus pas in de handel mogen 
brengen nadat hij bewezen heeft dat de toepasselijke bepalingen van de 
richtlijn ook daadwerkelijk werden gevolgd. Rekening gehouden met de aard 
van het gevaar kan hij beschikken over bepaalde alternatieve procedures voor 
conformiteitsbeoordeling. Het ga at om standaardmodules, die ook in ande re 
sectoren gebruikt worden en die de verschillende fasen van ontwerp en 
produktie behandelen. Zij werden gedefinieerd in een Besluit van de Raad van 
Ministers van 13 december 1993. 

Het volledige gamma van aangeboden procedures gaat van de door de 
fabrikant opgestelde verklaring van overeenstemming tot de conformiteits
beoordeling door een aangemelde instantie. Het EG-merk, ais het ware het 
paspoort binnen de Gemeenschap, is het visueel symbool dat de conformiteit 
met de wetgeving aanduidt. Het wordt normaal aangebracht door de fabrikant 
of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde. 

Teneinde te wijzen op de specifieke aard van het materieel en om eike 
verwarring door de g_ebruiker te vermijden werd voorzien in aanvullende 
bijzondere merktekens. Zo vinden we hierin het wijd bekende epsi
lon-X-merkteken terug, ais HET symbool voor explosiebescherming. 

Nadat de fabrikant op een correcte manier de op zijn materieel van toepas
sing zijnde conformiteitsprocedures heeft gevolgd stelt hij, voor het in de 
handel brengen, een EG-verklaring van overeenstemming op die ter beschik
king van de bevoegde overheid moet Worden gehouden. 

Gevolgtrekkingen en perspectieven 

ln het geval van een explosie kunnen het !even en de veiligheid van een 
groot aantal personen in gevaar komen. De specificiteit van de bescherming 
tegen explosiegevaar noodzaakt, Jang voor het in de handel brengen van de 
apparaten en beveiligingssystemen, zeer strenge eisen van bij de ontwerpfase. 
Daarom moet elk potentieel risico dat vloeit uit het gebruik van dit materieel 
bijzonder kritisch worden bekeken. 

De bescherming tegen explosiegevaar heeft een belangrijke evolutie onder
gaan. Zij is inderdaad een constante beslommering geworden in verschillende 
technologische domeinen, nad at de electrotechnici met sucees het pad van de 
risicobestrijding hebben geëffend. Vergeten we ni et dat in de mijngashoudende 
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mijnen de doeltreffende bestrijding van explosies reeds dateert van verleden 
eeuw. 

Het vermijden van expiosies behelst meer dan het eiimineren van de elek
trische ontstekingsbronnen aileen. De complexiteit van de installaties en de 
hogere produktiesnelheden hebben nieuwe risico's doen ontstaan; de 
beschen;ning van de apparatuur tegen ontploffingen isop haar beurt nog 
verbeterd. Voor alles moet absolute voorrang worden gegeven aan de primaire 
bescherming tegen explosies, ook bij het uitdenken van de beschermingswijze 
van het materieel. Het voorstel voor een richtlijn houdt met deze situatie 
rekening. 

Voor het in de handel brengen van apparaten, vervaardigd op basis van de 
op de datum van de aanneming van de nieuwe richtlijn bestaande nationale 
wetgeving, is een overgangstermijn voorzien. Deze tijdspanne zal volledig 
benuttigd kunnen worden om de nieuwe reglementaire bepalingen te 
integreren maar ook om de relevante geharmoniseerde normen uit te werken. 
Reeds op dit ogenblik buigen de Europese normalisatie-instituten zich over een 
normalisatieprogramma. 

Daarenboven is het de bedoeling van de Commissie om een voorstel voor 
een complementaire richtlijn, gebaseerd op artikel 118a, in te dienen. Deze zal 
dan de bepalingen vaststellen betreffende de verbetering van de veiligheid en 
de gezondheidsvoorwaarden van de arbeiders, tewerkgesteld op plaatsen waar 
ontploffingsgevaar kan heersen. Op dit ogenblik vinden hierover de eerste 
vergaderingen van deskundigen op Commissieniveau plaats. 

De voorafgaande tekst geeft slechts de persoonlijke opvattingen van de auteurs weer en kan in geen geval 
de Commissie van de Europese Gemeenschappen binden. 

Semestriel 
N ·2- 1992 

·' 



32 Anna/en der Mijnen van Belgi"e 

Bijlage 

Lijst van optionele richtlijnen op het gèbied van materieel bestemd voor 
explosieve omgevingen . 
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aE;Sï'EMD VP.OR GJ:;SRUtK IN. ëXP.tOSfEVE PMGEVlNG., 
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Nr 
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76/117/EEG L 24/31.01.1976 Raad 

79/196/EEG L 43/20.02.1979 Raad 

84/47/EEG L 31/2.02.1984 Commissie 

88/571 /EEG L 311 /1 7. 11 . 1988 Commissie 

90/487/EEG 1 270/2.1 o. 1990 Raad 

82/130/EEG L 59/2.03.1982 Raad 

88/35/EEG L 20/26.01.1988 Commissie 

91/269/EEG L 134/29.05.1991 Commissie 

88/665/EEG L 382/31.12.1988 Raad 
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Bovengronds materieel/ 
Kaderrichtlijn 

Bovengronds mat./Toepas-
singsrichtl 

Bovengronds mat/Aanpas-
sing aan de stand van de 
techniek 

Bovengronds mat./Aanpas-
sing aan de stand van de 
techniek 

Bovengronds mat./Toepas-
singsrichtl 

Mijnbouwmaterieei/Kader-
richtlijn 

Mijnbouwmat./Aanpassing 
aan de stand van de tech-
niek 

Mijnbouwmat./Aanpassing 
aan de stand van de tech-
niek 

Algemene wijziging (enkel 
bovengronds materieel) 
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