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1.
Zijn er een voor de geldende ATEX zone en 

voor het beoogd gebruik
 gecertificeerde arbeidsmiddelen 

beschikbaar?

4.
Is zone-reductie mogelijk en zijn er voor 

deze “restzone” gecertificeerde 
arbeidsmiddelen beschikbaar?

GEBRUIK ARBEIDSMIDDEL IS NIET 

TOEGESTAAN

GEBRUIK ARBEIDSMIDDEL IS TOEGESTAAN; 

UITVOERING VOLGENS INTERNE WERKPROCEDURES MET TOEPASSING VAN DE NOODZAKELIJKE 

BEHEERSMAATREGELEN OM DE ZONE EN DE ONTSTEKINGSBRONNEN TE BEHEERSEN

JA

Absolute noodzaak vanuit omgevings/
arbeidsveiligheids- of milieu-oogpunt tot 

uitvoeren werkzaamheden?

Gebruik van tijdelijke arbeidsmiddelen in ATEX gezoneerd gebied

Ad 1-4:
Indien er geen voor de geldende ATEX zone beschikbare arbeidsmiddelen aanwezig zijn (1.) kan een van 

onderstaande maatregelen worden genomen 

2.  Buiten de zone plaatsen van het “niet ATEX” arbeidsmiddel.  

3.  Dezoneren tot niet gezoneerd gebied.

4.  Toepassen van zonereductie door zoneverlaging of -verkleining.

Ad route A, zone 2/22:
Indien gebruik van tijdelijke arbeidsmiddelen in zone 2 of 22 plaats (moeten) vinden dan dient een beoordeling 

plaats te vinden op beheersing van de gevarenbron (zone) en van de ontstekingsbronnen door een ATEX/

veiligheidskundige.

Ad route B, zone 1/21:
Indien gebruik van tijdelijke arbeidsmiddelen  in zone 1 of 21 plaats (moeten) vinden dan dient er een absolute 

noodzaak voor te zijn vanuit omgevings- of arbeidsveiligheid  of milieu. Er dient een beoordeling plaats te vinden op 

beheersing van de gevarenbron (zone) en van de ontstekingsbronnen door een ATEX/veiligheidskundige.

Gebruik van tijdelijke arbeidsmiddel toegestaan; 

UITVOERING VOLGENS INTERNE 

WERKPROCEDURES

2.
Is het gebruik van tijdelijke arbeidsmiddelen 
mogelijk vanuit “niet gevaarlijk gebied”?

NEE

JA

A.
 “Restzone 2/22” waarvoor geen 
gecertificeerde arbeidsmiddelen 

beschikbaar.

B.
 “Restzone 1/21” waarvoor geen 
gecertificeerde arbeidsmiddelen 

beschikbaar.

JA

NEE

NEE

5.
Toepassen aanvullende 

beheersmaatregelen om de zone 
en ontstekingsbronnen te 

beheersen.

Ad 5:
Aanvullende maatregelen noodzakelijk voor beheersing van de gevarenbron (zone) en van de ontstekingsbron.

Te allen tijde toepassen: 

- Continue LEL-meting op de werkplek.

- Tijdige uitschakeling van gebruikte niet CE/Ex apparatuur.

      

3.
Is dezonering mogelijk?

NEE

JA
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