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TECHNISCHE AANBEVELING 

KVBG  nr 10/02 

  

04-01-2010

Technische aanbeveling KVBG in verband met de het gebruik 
van grootkeuken gastoestellen type A3 

 
1 Probleemstelling 
 
Op de markt zijn er grootkeuken gastoestellen van het type A3. volgens NBN CR1749. 
 

 
 

De Belgische norm NBN D51-003 voorziet het gebruik van dergelijke toestellen niet. 
Deze grootkeuken gastoestellen worden gekeurd volgend de norm NBN EN 203 
 
2 NBN D51-003 
 
De Belgische installatienorm NBN D51-003 “Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de 
verbruikstoestellen – Algemene bepalingen” (4de uitgave 07/2004) is opgesteld voor 
huishoudelijke toepassingen. In bijlage E worden de toestelcategorieën en typen van de 
gasverbruiktoestellen toegelaten in België weergegeven. 
Voor de type A toestellen is hierin enkel het type A1AS opgenomen. Het toesteltype A3, 
grootkeuken gastoestel is niet opgenomen. 

Het is steeds zo dat een norm achterloopt op de technologische evolutie. In afwachting op een 
toekomstige herziening van de norm NBN D51-003 stelt de KVBG de volgende oplossing voor. 
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3 Aanbeveling KVBG 
 
3.1 Aanpassing norm NBN D51-003 
De KVBG zal, als bevoegde sectorale operator ten gepaste tijd een volledige herziening van de 
norm NBN D51-003 aanvatten waarin ondermeer volgende wijzigingen worden opgenomen. 

 

§2 Normverwijzing 

Voeg toe aan deze paragraaf: 
NBN EN 203 “Grootkeuken gastoestellen” 
 
§ 5.3 Afvoer van de verbrandingsproducten 

Alle toestellen zijn verplicht aangesloten op een afvoerkanaal voor verbrandingsproducten op de 
volgende uitzonderingen na: 

Voeg toe na punt d) en e): 
f) Grootkeuken gastoestellen type A3. Deze toestellen en hun installatie voldoen aan volgende 

bijkomende eisen: 
- Het niet huishoudelijke kooktoestel type A3 is gekeurd volgens NBN EN 203 
- De verbrande gassen en de bakdampen worden samen afgezogen door een afzuigkap. 
- De luchttoevoeropening direct naar buiten zoals bepaald in § 5.2.1.4 wordt voorzien, 

vermeerderd met 160 cm2 per 100 m3/h afgezogen lucht door de afzuigkap. 
- De werking van het kooktoestel type A3 moet ondergeschikt gemaakt worden aan de 

werking van de afzuigkap die boven het niet-huishoudelijke kooktoestel is geplaatst. 
NOOT: Dit kan gerealiseerd worden door een afzuigkap die een diafragma met een 
verschildrukschakelaar of een vaanschakelaar bevat waarbij de werking van het gastoestel via 
het contact van deze schakelaar wordt vergrendeld. 

 
 

Bijlage E   Gasverbruikstoestellen in België 
Breidt de bestaande tabel 2 uit met “toesteltypen voor niet-huishoudelijke toepassingen”: 

Toegelaten typen voor 
toestellen 

Toelichting 

A3 Grootkeuken gastoestellen 
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3.2 Tussentijdse oplossing 
 
Het publiceren van een zesde uitgave van norm NBN D51-003 zou wel eens een zekere tijd op 
zich kunnen laten wachten om volgende redenen: 

- Een goede normalisatie vereist de raadpleging van vele partijen hetgeen de nodige tijd 
vergt; 

- Naast de wijzigingen gevraagd voor grootkeuken gastoestellen type A3, worden 
verschillende andere wijzigingen voorgesteld aan de norm NBN D51-003. Deze 
discussies kunnen een zekere tijd duren. 

- De procedure voor het opstellen van een norm vereist naast het opstellen van de 
teksten door de normalisatiecommissie: een publieke enquête van 6 maanden, een 
analyse van alle opmerkingen en de het opstellen van de definitieve tekst in beide 
landstalen, het voorleggen van de norm aan het NBN, de publicatie ervan en de 
homologatie. 

 

In afwachting van de publicatie van de zesde uitgave van de NBN D51-003 beveelt de KVBG 
aan om het voorstel vermeld in § 3.1 toe te passen.  
 


