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Voorwoord
Deze Nederlandse praktijkrichtlijn geeft aanwijzingen voor het veilig werken bij het laden van
tractiebatterijen. De praktijkrichtlijn is een samenvatting van normen, voorschriften, wetgeving,
veiligheidskeuringen en adviezen welke door verschillende instanties worden gehanteerd. Deze
wetgevingen, normen en voorschriften zijn vastgelegd in bijvoorbeeld de Europese ATEX-137-richtlijn, de
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, Arbowetgeving en diverse Nederlandse normen zoals
NEN 1010+C1 en NEN 3140.
Door een steeds groter aantal door batterijen aangedreven elektrische voertuigen in de logistiek en bij de
productie, is er een duidelijke noodzaak voor een actuele praktijkrichtlijn voor het veilig werken bij het laden
van tractiebatterijen.

Vo

Deze praktijkrichtlijn geeft aanwijzingen hoe met deze verschillende regelgevingen en normen in de praktijk
kan worden omgegaan bij het laden van conventionele tractiebatterijen (lood-zwavel- en NiXX-batterijen). Bij
lithiumbatterijen kunnen zich nog andere risico’s voordoen zoals ‘thermal runaway’.
Deze praktijkrichtlijn is opgesteld op initiatief van de BMWT, een brancheorganisatie die in Nederland de
bedrijven organiseert die als importeur dan wel als fabrikant de markten van bouwmachines,
magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en/of intern transportmaterieel bedienen.

or

De werkgroep heeft al de genoemde facetten getoetst en vertaald naar de Europese richtlijnen en normen
en heeft de verschillende zienswijzen over toepassing van deze zaken samengevoegd. Het resultaat is een
duidelijke richtlijn voor het gebruik en inrichten van laadruimten en laadplekken.
Belanghebbenden zoals batterijleveranciers, inspecteurs en controlerende ambtenaren kunnen deze
praktijkrichtlijn als leidraad gebruiken bij het toepassen van de in deze markt geldende regels en wetten bij
het inrichten van laadruimten of laadplekken.
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In de serie Nederlandse praktijkrichtlijnen verschijnen publicaties van informatief karakter zoals toelichtingen
op normen, constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens.
Aan deze publicaties mag geen normatieve waarde worden toegekend.
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De werkgroep College van Deskundigen (CvD) van de BMWT-sectie III-A Tractiebatterijen heeft in nauwe
samenwerking met het Nederlands Normalisatie-instituut in Delft deze praktijkrichtlijn opgesteld.
De volgende personen hebben hun kennis en ervaring ingebracht voor de opstelling van deze
praktijkrichtlijn, tot aan het moment van de publicatie:
BMWT, Leidschendam
Traktiebatterijen Nederland B.V., ’s-Hertogenbosch
EnerSys B.V., Hendrik Ido Ambacht
Celectric B.V., Harderwijk
Hoppecke Batterijen, Tiel
Celectric B.V., Harderwijk
Exide Technologies Nederland, Vlaardingen
R&W Traktiebatterijen Import, Ede
Exide Technologies Nederland, Vlaardingen
Nederlands Normalisatie Instituut, Delft
Nederlands Normalisatie Instituut, Delft
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A. van Loon (voorzitter)
M. Bergman
M. Hop
H. Jansen
T. Koray
S. Locher
P. Osterholt
R. Ruttenberg
R. Verhiest
M.M.M. Bosboom
J. van Velthoven (secretaris)
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Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze praktijkrichtlijn is van toepassing op de inrichting van laadruimten en laadplekken, uitsluitend voor
industriële toepassingen, voor tractiebatterijen en/of semitractiebatterijen en de uitvoering van
werkzaamheden in deze ruimten en op deze plekken.
Deze praktijkrichtlijn is niet van toepassing op laadruimten en laadplekken voor:

Vo

— stationaire batterijen;

— verplaatsbare batterijen, anders dan tractiebatterijen en semitractiebatterijen;
— batterijen voor niet-industriële toepassingen zoals batterijen voor rolstoelen e.d.
OPMERKING
Voor het gebruik van acculaadstations in situaties waar de arbeidsomstandighedenwetgeving niet van
toepassing is (dit zijn huishoudelijke e.d. situaties), zie blad 18 van NPR 5310.

Deze praktijkrichtlijn beschrijft een methode voor een risico-inventarisatie en -evaluatie met betrekking tot de
volgende risico’s die aanwezig kunnen zijn in laadruimten en op laadplekken:

or

a) explosierisico’s;

b) elektrische risico’s;
c) milieurisico’s;

be
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2 Verwijzingen

ev

e) overige risico’s.

Pr

d) gezondheidsrisico’s;

De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij
gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is
de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van
toepassing.
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NEN 1010:2007+C1:2008

Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 2017

Hijskranen – Algemene bepalingen

NEN 2018

Hijskranen – Belastingen en belastingscombinaties

NEN 2019

Hijskranen – Het metalen geraamte

NEN 2020

Hijskranen – De mechanische uitrusting

NEN 2021

Hijskranen – De elektrische uitrusting

NEN 2022

Hijskranen – Stabiliteit (veiligheid tegen kantelen)

NEN 2023

Hijskranen – Constructieve eisen in verband met de veiligheid

NEN 2024

Hijskranen – Documenten, inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en
onderhoud
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NEN 2025

Communicatie bij het werken met hijs- en hefwerktuigen

NEN 2026

Mobiele kranen – Algemene bepalingen – Documenten,
inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud

NEN 2028

Hijskranen – Automatische begrenzingsinrichtingen

NEN 3011:2004

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare
ruimte

NEN 3011:2004/C1:2007

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare
ruimte

Vo

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Aanvullende Nederlandse
bepalingen voor laagspanningsinstallaties

NPR 5310:2007+A2:2010

Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010

NPR 7910-1:2010

Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar – Deel 1:
Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009

NEN-EN 50272-3:2002

Safety requirements for secondary batteries and battery installations –
Part 3: Traction batteries

or

NEN 3140:1998

NEN-EN 50272-3:2002/C1:2003

Safety requirements for secondary batteries and battery installations –
Part 3: Traction batteries

NPR-CLC/TR 50404:2003

Electrostatics – Code of practice for the avoidance of hazards due to
static electricity

ev

NEN-EN-IEC 60079-10-2

NEN-EN-IEC 60079-14:2008

Explosieve atmosferen – Deel 10-1: Classificatie van gebieden –
Explosieve gasatmosferen

iew

NEN-EN-IEC 60079-10-1

Explosieve atmosferen – Deel 0: Elektrisch materieel – Algemene
eisen (IEC 60079-0:2007,IDT)
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NEN-EN-IEC 60079-0:2009
+C1:2010

Explosieve atmosferen – Deel 10-2: Classificatie van gebieden –
Explosieve stofatmosfeer

eld

Explosieve atmosferen – Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van
elektrische installaties

NEN-EN-IEC 60900:2004

Live working – Hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
(IEC 60900:2004,IDT)

Arbeidsomstandighedenwet1998

Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de
arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandighedenbesluit

Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de
veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming

Richtlijn 89/391/EEG

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering
van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk
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ALTIJD DE ACTUELE NORM
IN UW BEZIT HEBBEN?
Nooit meer zoeken in de systemen en uzelf de vraag stellen:
‘Is NPR 3299:2011 nl de laatste versie?’
Via het digitale platform NEN Connect heeft u altijd toegang
tot de meest actuele versie van deze norm. Vervallen versies
blijven ook beschikbaar. U en uw collega’s kunnen de norm
via NEN Connect makkelijk raadplagen, online en offline.
Kies voor slimmer werken en bekijk onze mogelijkheden op
www.nenconnect.nl.

WERK SLIMMER MET NEN CONNECT

Heeft u vragen?
Onze Klantenservice is bereikbaar maandag tot en met vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur.
Telefoon: 015 2 690 391
E-mail: klantenservice@nen.nl

