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Wet- en regelgeving 

Warenwetbesluit / Warenwetregeling drukapparatuur 2016  

PED 2014/68/EU   Richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad 

van 15 mei 2014 betreffende de harmonisatie van de 

wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt 

aanbieden van drukapparatuur (herschikking) 

Richtlijn 2010/35/EG Richtlijn vervoerbare drukapparatuur 

PGS-richtlijn 19, versie: 1.16 Richtlijn voor de veilige opslag van propaan, propeen, butaan 

en mengsels daarvan 

 

Toelichting 

Veerveiligheden zijn over het algemeen “veer” belaste veiligheden en worden in de 

volksmond drukveiligheden genoemd. Veerveiligheden worden ingezet voor industriële 

applicaties met vloeistoffen, lucht, gas, damp en stoom. Je vindt ze bijvoorbeeld op boilers, 

ketels en procesinstallaties in de petrochemische industrie, olie- en gasindustrie en 

energiecentrales. De meest voorkomende scenario's waarin veerveiligheden worden gebruikt 

zijn blocked discharge, control valve failure, fire case en thermal expansion. 

 

De Definitie volgens DIN EN ISO 4126-1: Een veerveiligheid is een veiligheidsventiel/klep 

die automatisch een hoeveelheid van het medium kan lozen om zo te voorkomen dat een 

vooraf bepaalde veilige druk wordt overschreden; ook is deze ontworpen om weer te sluiten 

na herstel van de normale druk. Het is de laatste mechanische bescherming van uw systeem! 

De regelgeving in dit blad beperkt zich tot technische eisen aan veerveiligheden van 

drukapparatuur. Eventuele eisen aan de plaats van opstelling van de apparatuur worden 

voorschreven door de vergunningverlener. Veerveiligheden voor nucleair gebruik vallen onder 

de kernenergiewetgeving en worden daarom niet benoemd. 

Korte toelichting op de vermelde wet- en regelgeving 

• PED 2014/68/EU   

De Richtlijn Drukapparatuur, (ook Pressure Equipment Directive genoemd) is van 

toepassing op alle stationaire installaties met een druk hoger dan 0.5 bar, en is de 

wettelijke opvolger van de Stoomwet uit 1953. 

• Richtlijn 2010/35/EG 

Europese richtlijn, norm voor verplaatsbare en vervoerbare drukvaten zoals transport van 

gassen, variërend van gasflessen tot tankcontainers in de horeca. 
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• Warenwetbesluit / Warenwetregeling drukapparatuur 2016 

Deze stelt eisen aan het in de handel brengen en voornamelijk het correct gebruiken en 

onderhouden van drukapparatuur. Dit in samenhang met de Europese Richtlijn 

drukapparatuur (PED 2014/68/EU). 

• PGS-richtlijn 19, versie: 1.16  

Opslag van butaan en propaan. 

Voorschriften 

PED 2014/68/EU is van toepassing op het samenvoegen van de hieronder vermelde 

installaties, ook bouwgroepen genoemd. De norm dekt namelijk alle essentiële eisen, maar 

geeft geen specificaties voor het ontwerp, de productie en het testen. De antwoorden hierop 

kunnen worden gevonden door het gebruik van beschikbare nationale normen en is 

afhankelijk van het gebruikte medium en uiteindelijke ontwerp incl. toepassing. 

 

Veerveiligheden zijn onderhevig aan een periodieke keuring, welke door een specialist 

uitgevoerd dient te worden.  

Daarnaast zijn een aantal verplichte documenten van toepassing, welke deel uitmaken van 

een opleverdossier en dienen te worden ondergebracht bij de categorie ontwerpdocumenten. 

 

De wetgeving rondom veerveilingheden (lees: drukapparatuur) is omvangrijk, maar duidelijk: 

ze geeft de gebruiker een grote verantwoordelijkheid. Maar de gebruiker staat daar vaak 

onvoldoende bij stil: 

• De veiligheid van drukapparatuur wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 

technische integriteit van het apparaat en van de aangebrachte veiligheden. Dit wordt 

voor een belangrijk deel geborgd door het uitvoeren van de wettelijk verplichte 

installatieveilingheden en keuringen. 

• Het is daarom van belang dat bij de oplevering van de installatie alle documenten 

voorhanden zijn die deel uitmaken van de installatie, daar horen installatie attesten en 

keuringsgegevens ook bij.    

• De gebruiker is te allen tijde “na eerste ingebruikneming” verantwoordelijk voor het 

tijdig aanvragen/inplannen van een keuring drukapparatuur, vóór het verstrijken van de 

ingestelde maximale herkeuringstermijn. 

• Aantoonbaar borgen “in bedrijf veiligheidsbeheersysteem of Safety Register” van 

verschillende controles in relatie met de wettelijke eisen. 

• Bij het nemen van acties/aanpassing moeten die vanzelfsprekend gedocumenteerd 

worden in het installatie dossier. Dit kan namelijk leiden tot (aanpassing van) 

procedures. 

• Als blijkt dat niet alle veiligheden voldoen aan de wettelijke eisen, of als dit niet bekend 

is, moeten de noodzakelijke maatregelen worden genomen om alle drukapparatuur 

compliant te laten zijn. Hierbij kan ook de fabrikant van de drukapparatuur worden 
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aangesproken, echter de eindgebruiker moet hier als eigenaar de 

eindverantwoordelijkheid nemen.  

 

Naleving voorschriften 

Eerste ingebruikname: bij het opstellen van een gedetailleerd PVE voor druk voerende 

installaties is het raadzaam op te nemen dat een nieuw drukapparaat, samengesteld of 

aangepast, moet voldoen aan PED 2014/68/EU.   

 

Wijzigingsprocedure 

Bij veranderingen aan bestaande drukapparaten, bij het maken van een druksysteem of bij 

aanschaf van nieuwe apparaten moet worden vastgesteld wat de eisen voor dit drukapparaat 

zijn, wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van het apparaat en welke keuringen 

noodzakelijk zijn. De gebruiker van de drukapparatuur is verplicht om de apparatuur vóór het 

eerste gebruik te keuren. De Inspectie SZW is verantwoordelijk voor de controle op de 

uitvoering van de keuring. 

 

Onderhoudsplanning  

De gegevens van de drukveiligheden en verplichte (her)keuring moet worden opgenomen in 

de onderhoudsplanning van het bedrijf. 

 

Richtlijn Drukapparatuur 

PED 2014/68/EU  is van toepassing, waaruit weer verschillende keuringseisen volgen. 

 

Het vrijkomen van de inhoud van een drukapparaat kan leiden tot een calamiteit. Om dit te 

voorkomen, is een veilig ontwerp van het drukapparaat in samenbouw met andere 

componenten belangrijk. Het aanbrengen en controleren van mechanische 

veiligheidsappendages (veiligheidsventielen, breekplaten, over- en onderdrukbeveiliging) 

laten uitvoeren door deskundig personeel. Dit geld ook voor het tijdig onderhoud/keuring 

uitvoeren van het drukapparaat en van de veiligheidsappendages. 

 

Om de verschillende keuringsverplichtingen toe te lichten, wordt verwezen naar de 

beschikbare normen. Alle elementen die zijn bevestigd aan de “onderdruk staande delen”, 

vallen onder de term ‘drukapparatuur/ installatie’. Een veerveiligheid is daar slechts een deel 

van. De richtlijn heeft betrekking op nieuw te bouwen of bestaande stationair opgestelde 

drukapparatuur.  

 

Dit kunnen zijn: 

• warmtewisselaars, 

• stationaire drukvaten, 

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/nla
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• stoomketels, 

• drukgascilinders, 

• pijpleidingen,  

• opslagtanks, 

• veiligheids- en drukventielen, 

• flessen voor ademhalingstoestellen, 

• kelderbierinstallatie en 

• procesinstallaties samengesteld op locatie onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

Onderstaande vallen onder Warenwetregeling drukapparatuur 2016, tevens verwijzing naar 

Europese Richtlijn drukapparatuur (PED 2014/68/EU ) en Europese richtlijn 2010/35/EG. 

• Transportleidingen voor o.a. aardgas, olie en water. 

• Drukapparatuur met een flexibele wand zoals opblaasboten, hefkussens of autobanden. 

• Flessen en blikjes met koolzuurhoudende dranken. 

• Vaten voor vervoer van dranken. 

• Radiatoren en verwarmingsbuizen. 

• Vaten en opslagtanks waarvan de maximaal toelaatbare druk 0,5 bar of lager is. 

Neem kennis van de beschikbare normen en handel ernaar. 

Na het ontwerp zijn er verschillende momenten waarop het veiligheidsniveau van het 

drukapparaat kan worden aangetast.  

• Bij een fout in het ontwerp, niet eerder opgemerkte fout. 

• Bij de installatie van het drukapparaat, schade opgelopen bij transport.  

• Bij het gebruik van het apparaat/installatie, verkeerde handeling door onwetendheid. 

• Bij het wijzigingen aan een bestaande installatie, verkeerde onderdelen (“dit past ook 

wel”). 

• Bij het niet opvolgen van onderhoudsvoorschriften (“alles loopt goed dus hoeft het ook 

niet”). 

• Enz., enz. 

 

Allemaal herkenbaar in de praktijkvoorbeelden die ervoor kunnen zorgen dat 

veiligheidssystemen niet meer betrouwbaar zijn of worden. Zorg er dus voor dat er voldoende 

aandacht is voor wet- en regelgeving en handel ernaar.  

 

Termen die gebruikt worden in het ontwerpen en instellen van veerveiligheden in een 

installatie zijn: 

• Insteldruk. De insteldruk (ook wel aanspreekdruk genoemd) is de druk waarbij het 

veiligheidsventiel begint te openen en er medium wordt doorgelaten. Bij vloeistoffen 
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kunt u dan druppels aan de afblaas waarnemen en bij gassen of dampen is dit meestal 

goed te horen. 

• Ontwerpdruk. De ontwerpdruk is de maximale druk die mag gaan optreden in uw systeem 

of installatie. Let er goed op dat uw insteldruk minimaal 10% lager ligt dan uw 

ontwerpdruk. 

• Sluitdruk. De sluitdruk is de druk waarbij de veiligheid weer geheel gesloten is na te zijn 

aangesproken. Deze druk is afhankelijk van het medium en is bij gassen ca 10% lager dan 

de insteldruk en voor vloeistoffen ca 20%. 

• Tegendruk. De tegendruk van een veiligheidsventiel is de druk aan de afblaaszijde van de 

veiligheid. Deze kan o.a. ontstaan door langere en of naar boven afgaande leidingen op 

de afblaaszijde. Deze tegendrukken beïnvloeden het aanspreekpunt en capaciteit van de 

veiligheid. Zoals al besproken vangt een interne balg een gedeelte van de tegendruk op. 

• Werkdruk. De werkdruk is de (systeem)druk die maximaal mag optreden tijdens normaal 

bedrijf en deze moet dus altijd ruim onder de insteldruk liggen om jutteren tegen te 

gaan. 

• Waar moet men ook op letten: het is van belang de veiligheden zo dicht mogelijk op de 

installatie te plaatsen om een drukval in de leiding naar de veiligheid tijdens afblaas te 

voorkomen. Ook dient men goed na te denken over de afblaasleiding van het 

veiligheidsventiel. Ook in deze leiding moet men ervoor zorgen dat de drukval niet te 

groot wordt om een goede werking en capaciteit te waarborgen. Indien de veerveiligheid 

geen balg heeft, kan de druk na de veiligheid het werkpunt verplaatsen. Bij veiligheden 

met een balg is dit iets minder gevoelig. 

 

Documenten 

Eenmalig aanleveren 

• PED 2014/68/EU verklaring: bij installatie dient aantoonbaar overlegd te worden dat de 

installatie voldoet aan wet- en regelgeving. 

• Risicoanalyse: tijdens het ontwerpen en vervaardigen van een nieuwe installatie.  

• Ontwerp: aantoonbaarheid van het ontwerpen en vervaardigen van de veiligheden in 

overeenstemming met de essentiële veiligheidseisen. 

o Het ontwerp documenteren in een ‘technisch constructie dossier’. 

• De keuring door een onafhankelijke keurinstelling: nagaan of bij het product keuring 

nodig is, advies inwinnen van een onafhankelijke instelling (AKI). 

• De CE-markering: een verklaring van overeenstemming opstellen en een CE-markering 

aanbrengen op de drukapparatuur. 

• De gebruiksaanwijzing: een gebruiksaanwijzing bij veerveiligheid waarin staat: 

- Hoe het product moet worden geïnstalleerd. 

- Hoe het product in bedrijf moet worden gesteld. 

- Hoe het product moet worden gebruikt. 

- Hoe het product moet worden onderhouden. 
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Repeterende documenten 

• Periodieke keuringsrapportage en de termijn van verplicht keuren 

veerveiligheden/drukveiligheden.  

 

Bij de bepaling van het jaar waarin de eerste herkeuring moet plaatsvinden, wordt uitgegaan 

van de datum op het certificaat van ingebruikneming: 

• 2 jaar: brandstof gestookte of anderszins verwarmde drukapparatuur waarbij gevaar voor 

oververhitting bestaat. 

• 4 jaar: brandstof gestookte of anderszins verwarmde drukapparatuur, waarbij met een 

risicoanalyse is aangetoond dat er geen onaanvaardbaar risico voor de veiligheid of 

gezondheid van personen of milieu bestaat.                     

• 4 jaar: drukvaten. 

• 4 jaar: installatieleidingen. 

• 6 jaar: drukapparatuur uit C of D waarbij (met een RI&E) is aangetoond dat er geen 

onaanvaardbaar risico bestaat voor de veiligheid of gezondheid van personen of milieu. 

   

Verkorting termijn van (tweede of daaropvolgende) herkeuring, als er aanleiding is, zie 

onderstaande vermeldingen 

• De staat waarin de drukapparatuur zich bevindt. 

• Keuringdatum is verstreken.  

• Bereikbaarheid van de veerveiligheid.  

• Onduidelijke type aanduiding. 

• Werkdrukken onduidelijk.  

• De invloed van bedrijfsomstandigheden.  

• De constructieve uitvoering van de drukapparatuur. 

• Bij aanpassing aan de installatie: 

o als de installatie structureel is aangepast en/of gebruikt wordt voor een ander 

medium, dient er een opnieuw een RI&E te worden opgesteld waarbij de 

veerdrukbeveiliging opnieuw wordt beoordeeld. 

  

Opmerkingen 

• Bij gewicht-belaste veiligheden verzorgt een hefboom met gewicht “welke de 

openingsdruk van de veiligheid bepaald” voor de tegendruk van het medium. Het gevaar 

zit hem hierin dat een omstandigheid het berekende gewicht bewust of onbewust 

bijeenvoegt, waardoor de druk in het systeem gevaarlijk kan oplopen of eerder kan 

openen. Aanbeveling: indien enigszins technisch mogelijk, deze type veerveilingheden 

vermijden in het ontwerp. 

 


