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6.13 Accu’s en acculaadstation 
 

Wet- en regelgeving 
ATEX-153 richtlijn 

NEN 1010 nl   Elektrische installaties voor laagspanning 

NEN 3140 nl Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning 

NEN-EN-IEC 62485-1 en Veiligheidseisen voor oplaadbare batterijen en batterij-
installaties 

NPR 3299 nl    Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen 

NPR 7910-1+C1    Gevarenzone-indeling met betrekking tot  

explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar 

 

Toelichting 
Acculaders, tractiebatterijen en acculaadstation.  

Een locatie of een ruimte waar machines of apparaten die voorzien zijn van een accu worden 
opgeladen. De inrichting van accuruimten en acculaadstations brengt de volgende risico’s met 
zich mee: 

• explosiegevaar 

• vlambogen 

• aanrakingsgevaar van spanningvoerende delen. 

 

Voorschriften 
Wettelijke verplichtingen 
De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is 
de werknemers te beschermen tegen explosiegevaar. Het Arbeidsomstandighedenbesluit 
(artikel 3.5 a-f) bevat de bepalingen van de Europese richtlijn 1999/92/EG (ook wel bekend 
als ATEX 153). Hierin staan de verplichtingen rondom explosiegevaar. De daaraan verbonden 
risico’s voor de werknemer moeten schriftelijk worden vastgelegd in een zogenaamd 
explosieveiligheidsdocument, dat minimaal bestaat uit: 

 

• een nadere risicoanalyse; 

• een gevarenzone-indeling; 

• passende technische en organisatorische maatregelen; 

• voorlichting van de werknemers. 
 

Op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie is er voor Brzo- en ARIE-bedrijven een 
checklist te downloaden om het explosieveiligheidsdocument op volledigheid te toetsen. 

 

  



 

Dit document is bedoeld voor intern gebruik en mag niet anders gebruikt, ingezet 
of in welke mate dan ook commercieel verhandeld worden. 

Best  

Documenten: Accu’s en acculaadstation Pagina 02/05 
Datum: 08-11-2022 Auteur: Melford Versie: 14.3 

 

6.13 Accu’s en acculaadstation 
 

Voor fabrikanten en importeurs van apparatuur 
De regels voor producten die bestemd zijn voor gebruik van apparatuur in explosieve 
atmosferen staan in de ATEX-richtlijn 114. Deze zijn opgenomen in het Warenwetbesluit 
Explosieveilig Materieel. In de ATEX Guide Third Edition staat hierover meer informatie. 
 
Vervolg verplichtingen gebruiksfase 
Voor het laden van accu’s en acculaadstations geldt geen wettelijk kader. In het verleden was 
het activiteitenbesluit hierop van toepassing. Het artikel dat van toepassing was, is vervallen. 
De gevaren en mogelijke risico’s zijn ondervangen in de ARBO-regelgeving. Dit betekent dat 
het laden van accu’s en acculaadstations is opgenomen in de risicoanalyse en de 
beheersmaatregelen ten aanzien van het Arbobeleid. Het laden van accu’s en 
acculaadstations vallen onder dezelfde categorie als een noodstroomaggregaat.  
 
In Nederland kennen we de praktijkrichtlijn ‘Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen' 
(NPR 3299) en de ATEX richtlijn. Deze zijn een leidraad voor het inrichten van 
acculaadruimten en acculaadplekken en beschrijven onder meer een methode voor de risico-
inventarisatie en evaluatie. De richtlijnen adviseren ook als het gaat om concreet te nemen 
maatregelen ten aanzien van de inrichting en ventilatie van de ruimte.  
Wanneer NPR 3299 volledig gevolgd wordt ten aanzien van ventilatie en verdere inrichting van 
de acculaadruimte, is de ATEX richtlijn niet van toepassing. Het is raadzaam om dit door een 
onafhankelijke deskundige te laten beoordelen en vast te leggen in een rapportage. 
 
Voor een acculaadstation moet in principe een RI&E m.b.t. gasontploffingsgevaar worden 
opgesteld volgens NPR 7910-1 en de ATEX (153) richtlijn. Dit is niet nodig indien aantoonbaar 
de juiste maatregelen genomen zijn tegen explosiegevaar. 
Alleen bij een beperkt aantal acculaders (richtlijn: maximaal 4) en een vermogen minder dan 
2 kW, kan het laden in gewone werkruimtes of magazijnruimtes gebeuren. Ook hier gelden 
echter specifieke eisen ter voorkoming van brand- of explosiegevaar of letsel van 
medewerkers bij het vullen van accu's. 
 
De omgeving bij het laden van accu’s en de opstellingsruimte voor een acculaadstation zijn zo 
ingesteld dat er geen gevaar voor brand bestaat. Er is doelmatige en voldoende ventilatie 
aanwezig in de opstellingsruimte. In een opstellingsruimte mag geen gevaar ontstaan van 
explosie. Mocht uit de risicoanalyse van ARBO blijken dat explosiegevaar aanwezig is, moet er 
rekening worden gehouden met de ATEX richtlijn (153) (Europese regeling).  
 
Gebruik en laden van accu’s: 
Het gebruik en laden van de accu’s dient conform fabrikantsvoorschriften te geschieden. Dit 
kan per fabricaat/type verschillen en is niet vooraf of in algemene zin aan te duiden. 
Daarnaast verandert dit met de stand der techniek. In het kader van veiligheid blijft het 
belangrijk om accu’s alleen te laden met de juiste, bijbehorende acculader en geen 
beschadigde accu’s of accu’s welke andere gebreken vertonen te gebruiken. 
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Wanneer een ruimte is ingericht als acculaadstation, dient deze te voldoen aan de 
milieuwetgeving ten aanzien van de bodemverontreiniging. Hiertoe behoren eenduidige 
bedieningsinstructies en gericht toezicht op bedrijfsmatige handelingen voor het personeel. 
Zo behoort personeel duidelijk te zijn geïnstrueerd: 

• hoe om te gaan met elektrolyt 

• hoe te handelen bij calamiteiten 

• in het gebruik van middelen om verspreiding van vrijgekomen elektrolyt te voorkomen. 

 

Om de risico’s met vrijgekomen elektrolyt en verontreiniging in de bodem te beperken, dient 
de milieuwetgeving te worden gevolgd. 

• de vloeren van laadruimten en laadplekken behoren vloeistofdicht en bestand tegen 
elektrolyt te zijn 

• er mag geen rechtstreekse verbinding zijn tussen de laadruimte en het openbaar riool. 

Een acculaadstation in het magazijn of werkplaats en een acculaadstation in een aparte 
ruimte moeten voldoen aan de volgende algemene eisen. 

• acculaders en tractiebatterijen moeten, indien zij geladen worden of in werking zijn, 
zijn opgesteld in een goed op de buitenlucht geventileerde ruimte 

• de minimale hoeveelheid ventilatie van een acculaadruimte en/of acculaadplek moet 
zo zijn dat een waterstofconcentratie van 4% (volume procenten) met vijfvoudige 
zekerheid niet wordt bereikt. De luchtaanvoeropeningen moeten zo laag mogelijk in de 
ruimte zijn aangebracht. De luchtafvoeropeningen moeten zo hoog mogelijk in de 
ruimte zijn aangebracht. (Waterstofgas is lichter dan lucht) 

• tijdens het laden van accu's mag binnen 2 m afstand van de opstelplaats van de accu's 
niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op de daartoe geschikte 
plaatsen moeten met betrekking tot dit verbod pictogrammen conform NEN 3011 zijn 
aangebracht 

• geen inval van directe zonnestralen 

• de indeling moet zodanig zijn dat werknemers die werkzaamheden verrichten in de 
acculaadruimte geen kans lopen om aangereden te worden door voertuigen. Een 
mogelijkheid hiervoor is het afschermen door een aparte acculaadruimte te creëren, 
het aanbrengen van aanrijdbeschermers en/of het aanbrengen van extra signaleringen 
waaronder belijningen en pictogrammen 

• de directe omgeving niet gebruiken voor andere doeleinden dan accu’s laden, zoals 
opslag van goederen 

• de ruimte moet voldoende groot (voor elke laadplaats is een vloeroppervlak van 5 - 7 
m² nodig. Voor elke laadplaats van een truck ca. 13 - 15 m²) en verlicht te zijn in 
verband met werkzaamheden en het aansluiten van de oplaadkabels 
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• de kwaliteit van de kabels dient regelmatig gecontroleerd te worden. Het komt met 
regelmaat voor dat de isolatielaag van de kabels kapot gaat doordat er een 
vorkheftruck overheen gereden is 

• alleen goed geïnstrueerd personeel mag werkzaamheden verrichten en de kabel aan- en 
afsluiten 

• verwijderd houden van vuur en (las-, slijp-, stook-)werkzaamheden 

• de elektrische installatie moet op het benodigde vermogen berekend zijn 

• de elektrische installatie moet explosieveilig zijn uitgevoerd 

• aanwezigheid van brandblusapparatuur (Per 150 m² een schuim- of 
koolzuursneeuwblusser) 

• acculaders en de elektrische installatie ten behoeve van het acculaadstation dienen te 
voldoen aan NEN 3140. Hiervoor kan eventueel een afzonderlijke RI&E worden 
opgesteld. 

 

Naleving voorschriften  
Onderhoud en controles zijn met name afhankelijk van de resultaten van de risico’s uit de 
risicoanalyse. De maatregelen uit de RI&E dienen dan ook opgevolgd te worden. 
 
Geadviseerd wordt de accu’s regelmatig volledig te ontladen en daarna direct volledig op te 
laden. Accu’s en acculaders moeten zijn voorzien van een CE-markering. Geadviseerd wordt 
de accu’s en acculaders met enige regelmaat te onderhouden en te controleren (één keer per 
jaar). 

 

Documenten 
- Gebruikershandleiding en –voorschriften van de acculaders of acculaadstations. 
- Risico-inventarisatie en evaluatie, gericht op het acculaadstation. 
- CE-markering aanwezig op de accu en acculader. 
- Onderhoudsbonnen. 
- Keuringsrapport van het acculaadstation (o.b.v. checklist). 
- Keuringsrapport tractiebatterijen en acculaders. 

 

Opmerkingen 
Indien de accu tijdens het laden op het voertuig blijft, moeten de nodige voorzieningen 
worden getroffen. Deze voorzieningen moeten het onmogelijk maken om bijvoorbeeld de 
heftruck tijdens het laden van de batterij te starten of er mee weg te rijden. Wanneer de 
accu voor het laden uit het voertuig wordt verwijderd, moet het daarvoor bestemde 
gereedschap voldoen aan eisen die het veilig werken mogelijk maken.  
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Bij het tillen of heffen van de batterij worden mechanische belasting of trillingen op de 
batterij voorkomen door gebruik te maken van jukken.  

Voorkom onder alle omstandigheden kortsluiting. Gebruik niet-geleidende materialen of 
geïsoleerd gereedschap. Bussen en trechters voor het vullen van de accu met 
gedemineraliseerd water moeten zo veel mogelijk van kunststof zijn. 

 

Tevens moet er stromend water aanwezig zijn om: 

• gemorst elektrolyt weg te spoelen 

• een nooddouche aan te sluiten 

• een oogspoelinstallatie aan te sluiten. 

 

Verder dient de ruimte voldoende te worden geventileerd. De ventilatie moet ervoor zorgen 
dat geen ontplofbare atmosfeer kan worden gevormd tijdens het normale werk. Aangezien in 
accumulatoren tijdens het laden waterstofgas tot ontwikkeling komt, dienen deze gassen te 
worden afgezogen. Omdat waterstofgas lichter is dan lucht, zal het zich ophopen onder het 
plafond. Een ontplofbaar mengsel van waterstofgas en lucht ontstaat als de concentratie van 
het waterstofgas meer dan 4% bedraagt. De acculaadruimte is het beste te ventileren met 
natuurlijke ventilatie. Een installatietechnisch deskundige kan vrij eenvoudig berekenen 
welke ventilatiecapaciteit nodig is.  

 

Er moeten voldoende ventilatieopeningen aanwezig zijn: 

• voor de afvoer naar buiten moeten de openingen zo hoog mogelijk zitten 

• voor de aanvoer van verse lucht moeten de openingen zo laag mogelijk zitten 

• vermijd dode hoeken voor de ventilatiestroom zo veel mogelijk door een diametrale 
opstelling van de openingen 

• gebruik indien nodig geforceerde ventilatie. 

 

Eventuele wijzigingen in het aantal laadstations (acculaders), tractiebatterijen of de 
onderlinge laadfrequentie kunnen van grote invloed zijn op de risico’s. Het is dan raadzaam 
om de risico-inventarisatie te actualiseren en de beheersmaatregelen daarop aan te passen. 
Tevens kan een dergelijke verandering invloed hebben op de ventilatie van de 
acculaadruimte. 


