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Omschrijving Dienstverlening 
Herkeuring – Periodieke herbeoordeling van drukapparatuur 
 
 
Herkeuring is geregeld met het ‘Koninklijk Besluit 387’ van 
22 juli 2004 tot wijziging van het Warenwetbesluit 
drukapparatuur houdende regels inzake het gebruik van 
drukapparatuur, samenstellen en druksystemen en enige 
andere algemene maatregelen van bestuur. Voor het laatst 
is deze wet gewijzigd in 2016 en wordt nu ‘Warenwetbesluit 
Drukapparatuur 2016’ (afgekort WBDA 2016) genoemd. 
Herkeuringen, ofwel periodieke Herbeoordeling van 
Drukapparatuur, is volgens deze wetgeving van toepassing 
in Nederland.  
 
De aanduiding Herkeuring is vermeld in de wetgeving, de 
aanduiding periodieke herbeoordeling is de doorgaans 
gebruikelijke uitdrukking en ook aangewend in de 
Nederlandse Praktijkregels voor Drukapparatuur. 
 
De wetgeving op het gebied van drukapparatuur is 
aansluitend op de Europese Richtlijn Drukapparatuur 
2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 15 mei 2014 (voorheen 97/23/EG). 
Deze Richtlijn beslaat een omvangrijk programma aan 
industriële producten en stelt aan de fabrikanten van 
drukapparatuur de relevante veiligheidseisen met betrekking 
tot de productie en het product zelf dat zij op de markt 
brengen en is van toepassing op nieuwe drukapparatuur. 
Anders dan de Richtlijn Drukapparatuur is de wetgeving voor 
Herkeuring bedoeld voor de gebruiker van drukapparatuur. 
De herkeuring is niet bedoeld voor nieuwe apparatuur, maar 
voor apparatuur die reeds in bedrijf is genomen. 
 
De organisatie die de herkeuring uitvoert is een door de 
Nederlandse overheid aangewezen 
NL-Conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI) en heeft 
alleen betrekking op het Nederlandse grondgebied. 

 
De wetgeving op basis van het Warenwetbesluit 
Drukapparatuur voor herkeuring is per 1 augustus 2005 van 
kracht geworden en is aangepast in 2016 (19 juli). 

1. Herkeuring – Periodieke herbeoordeling van 
drukapparatuur 

De Nederlandse wetgeving eist voor alle typen 
drukapparatuur periodieke herbeoordeling ten einde de 

integriteit zeker te stellen van deze apparatuur, 
alsmede van de hiermee geïntegreerde veiligheids 
appendages en appendages. 
 
Onderscheid wordt gemaakt in: 
A. Drukapparatuur aangewezen in het Warenwetbesluit 

Drukapparatuur 2016, te beoordelen door of onder 
verantwoording van een NL-CBI 

B. Drukapparatuur niet aangewezen in het 
Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 en vallend 
onder Richtlijn Arbeidsmiddelen, aangeduid met 
‘Zorgplicht’ voor de gebruiker 

 
De beschreven dienstverlening betreft het genoemde 
onder A. 

2. Categorisering 

De categorisering van welke drukapparatuur 
beoordeeld dient te worden onder verantwoording van 
een NL-CBI is opgenomen in de ‘Warenwetregeling 
Drukapparatuur 2016’ (afgekort WRDA 2016) en is 
tevens opgenomen in de Nederlandse ‘Praktijkregels 
voor Drukapparatuur’ katern 1.3. In het algemeen geldt 
dat drukapparatuur die is aangewezen voor ‘Keuring 
voor Ingebruikneming’ (KvI) ook periodieke 
herbeoordeling dient te ondergaan, zoals beschreven 
onder A hierboven. Daarnaast is ook enkele andere 
drukapparatuur, die geen KvI hoeft te ondergaan, wel 
aangewezen voor periodieke herboordeling. 

3. Typen Drukapparatuur 

De volgende typen drukapparatuur zijn van toepassing: 
• Drukvaten 
• Ketels en andere verhitte drukapparatuur met risico 

van oververhitting 
• Installatieleidingen 

• Appendages 
• Veiligheids appendages 
• Flessen voor ademlucht 
 
De minimum uit te voeren onderzoeken zijn vastgelegd 
in tabel 3.1.

 

Tabel 3.1 – Minimum uit te voeren onderzoeken Warenwetregeling Drukapparatuur 2016 

Art.
5 lid Type drukapparaat 
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1a Brandstofgest. of andersz. verwarmde 
drukapparatuur met gevaar oververh. 

X  A A A  X X X    

1b Drukvat X A A A A Y X X X    

1c Installatieleiding A A X A A  X X X    

1d Als 1a), maar o.b.v. aantoonbaar 
aanvullende risico analyse beheersing 
risico’s (zie toelichting WRDA)  

A A A A A Y X X X    

 Appendage X/A A A/X A A  X N.A. N.A. X   

 Veiligheidsappendage X/A A A/X A A  X N.A. N.A. X X  

1f Fles voor ademlucht X   A X  X     X 
Index 

X  = Van toepassing  A  = Alternatief 
Y  = Ja  N.A. = Niet van toepassing 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0038083/2016-09-30
http://wetten.overheid.nl/BWBR0038083/2016-09-30
http://wetten.overheid.nl/BWBR0038317/2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0038317/2017-01-01
http://www.prda.nl/
http://www.prda.nl/
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4. Herbeoordelingtermijnen 

4.1 Vaste termijnen 

De minimum inspectie termijnen zijn vermeld in tabel 4.1 

4.2 Termijn verlenging 

Deze dienstverlening wordt niet aangeboden door DNV GL. 
Deze dienstverlening is alleen mogelijk indien de organisatie 
van de gebruiker is gecertificeerd als Inspectiedienst van de 
Gebruiker (IvG) of ‘Keuringsdienst van de Gebruiker’ (KvG). 

4.3 Termijn flexibilisering 

Deze dienstverlening wordt niet aangeboden door DNV GL. 
Deze dienstverlening is alleen mogelijk indien de organisatie 
van de gebruiker is gecertificeerd als Inspectiedienst van de 
Gebruiker (IvG) of ‘Keuringsdienst van de Gebruiker’ (KvG). 

4.4 Tijdstip periodieke herbeoordeling 

Het tijdstip van de eerste periodieke herbeoordeling is 
gebaseerd op het jaar van uitgifte van de ‘Verklaring 
van Ingebruikneming’ (VvI) of ‘Verklaring van 
Intredekeuring en Ingebruikneming’ (VvII). 
Tijdstip van de tweede en volgende periodieke 
herbeoordelingen is gebaseerd op het jaar van de 
voorgaande periodieke herbeoordeling, niet in 
aanmerking te nemen een eventueel uitstel van 
periodieke herbeoordeling. 

4.5 Uitstel van periodieke herbeoordeling 

      In bijzondere gevallen is het toegestaan de 
maximale wettelijke inspectietermijn met maximaal 
6 maanden te overschrijden. De gebruiker van het 
drukapparaat dient hiervoor een aanvraag in bij 
DNV GL, vóór afloop van de betreffende termijn. 

 
Tabel 4.1 – Termijnen voor herbeoordeling volgens Warenwetregeling Drukapparatuur 2016 

Art.5 lid Type drukapparaat Max. herbeoordeling termijn in jaren Alternatief  
(Art 5. lid 4) 

Vervolg termijn 

1a Brandstofgestookte of anderszins verwarmde 
drukapparatuur met gevaar voor oververhitting. 

2 - 2 

1b Drukvat 4 6 6 

1c Installatieleiding 4 6 6 

1d Als 1a), maar o.b.v. aantoonbaar aanvullende risico 
analyse beheersing risico’s (zie toelichting WRDA)  

4 6 6 

 Appendage = Verbinding met drukapparaat 

 Veiligheidsappendage = Verbinding beveiligd drukapparaat 

1f Fles voor ademlucht 5 - 5 

 

 

5. Aangewezen drukapparatuur voorheen onder 
Zorgplicht 

Met de komst van WBDA 2016/WRDA 2016 in juli 2016 is de 
indeling van drukapparatuur, die is aangewezen voor 
periodieke herbeoordeling onder toezicht van de NL-CBI, 
gewijzigd ten opzichte van het oude WBDA/WRDA. De indeling 
is tevens geheel anders ten opzichte van de wetgeving van 
voor de invoering van WBDA/WRDA (2004/2005). In de eerste 
versie van WBDA/WRDA was er een overgangsregeling 
opgenomen voor drukapparatuur die niet eerder was 
aangewezen voor toezicht door een keuringsinstantie. Deze 
drukapparatuur werd vrijgesteld van toezicht onder 
WBDA/WRDA. Wel was hiervoor de Zorgplicht nog steeds van 
toepassing. Met de komst van WBDA 2016/WRDA 2016 is 
eerder genoemde overgangswetgeving niet meer opnieuw 
opgenomen. Dit houdt in dat alle drukapparatuur die 
volgens WRDA 2016 is aangewezen voor periodieke 
herbeoordeling, ook daadwerkelijk door een NL-CBI een 
periodieke herbeoordeling dient te ondergaan. Voor nu 
aangewezen drukapparatuur die voorheen onder Zorgplicht viel 
is aanvullende informatie beschikbaar bij DNV GL. 

6. Aanvraag 

De gebruiker/aanvrager bereidt een periodieke herbeoordeling 
voor aan de hand van een ‘Herbeoordelingsplan’ en stuurt dit 
op ter beoordeling en goedkeur door DNV GL. Een sjabloon is 
beschikbaar in de Nederlandse ‘Praktijkregels voor 
Drukapparatuur’, katern 3.1 en bij DNV GL in Excel formaat. 
Een aanvraagformulier ISI-NL-PE-4-F1-HER dient toegepast te 
worden bij de aanvraag.

 
 

7. Uitvoering van de Periodieke 
Herbeoordeling 

De volgende documenten/informatie dient 
beschikbaar te zijn bij de periodieke 
herbeoordeling: 
• Goedgekeurd ‘Herbeoordelingsplan’ 
• VvI, VvII of een Verklaring van Herkeuring 

(VvH) alsmede het ‘Aantekenblad’ en andere 
bijlagen van de VvI, VvII en VvH 

• Resultaten van onderzoeken, zoals NDO 
• Andere informatie van belang voor de 

herbeoordeling 
 
De aanvrager/gebruiker van de drukapparatuur 
dient zorg te dragen voor: 
• Veilige werkplek, waar van toepassing veilig 

steigerwerk en een veilige werk atmosfeer 
• Gereinigd drukapparaat ten einde veilige 

betreding met of zonder adembescherming 
• Voldoende en veilige verlichting (veilig voltage 

en ATEX gecertificeerd indien explosieve 
atmosfeer van toepassing is) voor 
herbeoordeling 

• Mangatwacht 
• Douche/bad gelegenheid 
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8. Rapportage 

De directe rapportage vindt plaats in het ‘Aantekeningenblad’ 
door de inspecteur. Daarnaast wordt een Verklaring van 
Herkeuring (VvH) afgegeven met de relevante informatie en 
tevens de nieuwe inspectie termijn. 
 

 
Voor nadere informatie aangaande beoordelingen aan 
drukapparatuur: 
 
DNV GL Business Assurance B.V. *1 
Product Assurance 
I319 (ISO/IEC 17020) 
NL-CBI 
Zwolseweg 1 
NL - 2994 LB Barendrecht 
tel:  +31 10 2922752 
 
e-mail: RotterdamPED@dnvgl.com 
lokale website: https://www.dnvgl.nl/certificering 
 
 
*1 = DNV GL Business Assurance B.V. is door de Nederlandse overheid aangewezen 

als NL-Conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI) en geaccrediteerd door de Raad 

voor Accreditatie (I319). 


