
Cursus 
 
 

Nieuwe richtlijn Drukapparatuur 
 
Cursuscode: 60130 
 
 

Overzicht 

Locatie Themag B.V. 
Delftechpark 26 
2626 XH  Delft 
Tel  +31 (0)10 - 59 28 456 
www.themag.nl 

Duur halve dag 

Docent Ir.ing. Frank Poot, Safety Consultant, Themag B.V. 

Kosten €  235,--  excl. BTW  (2016) 

Inbegrepen – Lunch 
– Hand-out 
– Digitaal: gehele cursusinhoud, vergelijkingslijst en meer 

Meenemen Eigen voorbeelden  

Vooraf Insturen van vragen over eigen producten die in het kader 
passen. 

Aanmelden Via het aanmeldingsformulier op www.themag.nl  

Doelgroep Ieder die bekend is met de huidige richtlijn drukapparatuur en 
de wijzigingen in beeld wil krijgen. 

Kort Deze cursus behandelt uitgebreid de veranderingen die de 
nieuwe richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU teweeg brengt. Al 
in juni 2015 is de eerste fase in gegaan en 19 juli 2016 wordt 
de oude richtlijn Drukapparatuur volledig vervangen. 
 

http://www.themag.nl/
http://www.themag.nl/
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Inhoud cursus 

De al ongeveer 15 jaar van kracht zijnde EG-richtlijn Drukapparatuur 97/23/EG 
(Pressure Equipment Directive, PED) werd destijds onder de Nieuwe aanpak 
geformuleerd. Deze richtlijn is bedoeld voor de harmonisatie van de nationale 
wetgevingen voor drukvaten, onder druk staande opslagcontainers, warmtewisselaars, 
stoomgeneratoren, ovens, industriële piping, veiligheidsappendages en 
drukaccessoires. 
 
Drukapparatuur en samenstellingen daarvan die werken boven bepaalde druk- en/of 
volumeniveaus moeten: 
- veilig zijn 
- de essentiële eisen volgen voor ontwerp, fabricage en tests 
- voldoen aan de toepasselijke procedures voor conformiteitsbeoordeling 
- CE-gemarkeerd zijn en samen met gedetailleerde informatie worden geleverd. 
 
Drukapparatuur en samenstellingen ónder de gestelde druk/volumeniveaus moeten 
veilig zijn, ontworpen en gefabriceerd zijn onder de nationale regels van goed 
vakmanschap en eventuele specifieke merktekens dragen, maar geen CE-markering. 
 
In 2011 en 2012 werd een onafhankelijke evaluatie gemaakt van de richtlijn met als doel 
na te gaan of de beoogde vrije verhandelbaarheid van drukapparatuur binnen de EU 
samenging met de zekerheid van een hoog niveau van veiligheid. Het rapport was 
behoorlijk positief, maar gaf ook een rij van aanbevelingen ter verbetering van de 
wetgeving, onder andere het aanpassen van de richtlijn drukapparatuur aan het Nieuwe 
Wetgevingskader (NWK) van de EU. 
 
Het resultaat is de in juni 2014 uitgebrachte nieuwe versie van de richtlijn 
Drukapparatuur, 2014/68/EU. In juni 2015 ging de eerste fase van wijziging in en 19 juli 
2016 wordt de oude richtlijn Drukapparatuur volledig vervangen. 
 
In deze interactieve cursus worden de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn 
Drukapparatuur besproken en er wordt nagegaan hoe met de overgang moet worden 
omgegaan. 
 
De bedoeling is om al discussiërend een aantal cases door te lopen die van belang zijn 
voor de deelnemers. 
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Cursusprogramma 

Middag 12.15 uur Lunch en kennismaken 
 
13.00 uur Inleiding 
 
  Het Nieuwe Wetgevingskader (NWK) 
  CE-markering op een andere manier  
   
  Overzicht wetgeving voor drukapparatuur  
  Verschillen oude en nieuwe richtlijn 
  Overgangsbepalingen 
     
  Categorie-indeling, beoordelingsmodules 
  (eigen inbreng deelnemers) 
   
  Technische documentatie 
     
14.30 uur Korte pauze 
 
  Verplichtingen van de marktdeelnemers 
   
  Case studies (eigen inbreng deelnemers) 
   
  Discussie 
   
16.00 uur Afsluiting 
 

 


