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Een beknopt overzicht van de  
belangrijkste wijzigingen als  
gevolg van het addendum  
NBN D 51-003.
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De KVBG spant zich in om aardgas als 
comfortabele en veilige energiebron zo 
breed mogelijk te verspreiden. Als sectoraal 
operator neemt de organisatie het voortouw 
om samen met experts uit de gas sector de 
normen voor aardgasbinneninstallaties op 
te stellen. Deze normen vormen de maatstaf 
in verschillende wetteksten en bieden 
bovendien een houvast bij conflicten die in 
het slechtste geval voor de rechtbank 
worden uitgevochten. 

Uiteraard zijn deze normen onder-
hevig aan de technische evolutie 
en moeten ze bijgevolg regel-
matig worden aangepast. Op  
29 september 2014 is het 
addendum bij de 5de uitgave van 
de norm NBN D 51-003 (2010) 
’Binnenleidingen voor aardgas 
en plaatsing van de verbruiks-
toestellen – Algemene 
bepalingen‘ gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad. Deze 
aanpassing bevat veel nieuwig–
heden en schept duidelijkheid in 
kwesties die voorheen niet helder 
waren. Zelfs het toepassingsgebied 
van de norm is uitgebreid. Vroeger 
werden uitsluitend de leidingen 
binnen het gebouw behandeld, nu 
slaat de norm ook op bovengrondse 
en ingegraven buitenleidingen. 

De Cerga-bijscholing in 2013 handelde 
over dit addendum dat toen in de fase van 
het openbaar onderzoek was. Aan de hand 
van de opmerkingen uit dit onderzoek is 
het addendum aangepast tot de defini-
tieve tekst die nu op tafel ligt. 

In het technisch artikel van deze editie 
geven we een overzicht van de belangrijkste 
wijzigingen als gevolg van dit addendum. 
Bovendien werkt de KVBG aan een tech-
nisch dossier over de vernieuwde norm, 
waarin zowel de norm NBN D 51-003 
5de uitgave (2010) als het addendum 1 (2014) 
vervat zitten, aangevuld met talrijke 
toelichtingen, tekeningen en foto’s. Dit 

nuttige en vooral handige werkinstru-
ment is een aanrader voor iedere 
installateur en zal binnenkort beschik-
baar zijn voor de Cerga-installateur. 

Daarnaast focussen we in dit
nummer op twee andere
standaarden die gevolgen 
hebben voor de installateur: 
Ecodesign en Ecolabelling. 
De implementatiemaat-
regelen voor de centrale-
verwarmingstoestellen van 
deze Europese richtlijnen, 
die in de herfst van volgend 
jaar van kracht worden, 

roepen heel wat vragen op.  
In deze editie proberen we er een 
aantal te beantwoorden. 

Tot een volgende editie,

Kenny Vanlancker
General Manager Cerga

  Sinds 29 september 
is het addendum bij  
de norm NBN D 51-003 
van kracht.

Norm als houvast
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dossier

schreven thermokrimpkous of auto- 
vulkaniserende wikkelband ter plaatse 
worden bekleed. Op die manier wordt 
het RVS tegen corrosie beschermd en 
voorkomt men het losmaken van de 
fitting door onbevoegden. 

Een PLT-buis kan maar een beperkt 
aantal keer met de hand geplooid 
worden en is daarom geen alternatief 
voor een metalen slang bij het 
aansluiten van gastoestellen op de 
stopkraan. De overgang van PLT-buis 
naar andere materialen zoals staal, 
koper of PE is mogelijk. Bij het 
hardsolderen van de door de fabrikant 
voorziene overgangsfitting PLT/koper 
moet erover gewaakt worden dat de 
flux voor het hardsolderen niet in 
contact komt met de PLT-buizen. De 
flux veroorzaakt immers een versnel-
de corrosie van het RVS. Voor het 
bepalen van de drukverliezen in het 
systeem moet de door de fabrikant 
opgestelde berekeningsmethode 
gevolgd worden. 

7. Weerstand tegen hoge  
temperatuur (RHT)
Het addendum reikt vijf alternatieve 
oplossingen aan voor componenten 
die niet in RHT-uitvoering beschikbaar 
zijn. 

8. Ruimtelijke schikkingen
Voorheen bestonden vijf mogelijke 
ruimtelijke schikkingen voor gasleidin-
gen binnen een gebouw. Sinds het 
verschijnen van het addendum zijn er 
drie nieuwe schikkingen bij gekomen:
• Ruimtelijke schikking 6 

Ingegraven leidingen en verbindin-
gen buiten het gebouw 
Voor de gasleidingen mogen zowel 
koolstofstaal, verzinkt staal, roest-
vast staal, koper, PLT als PE worden 
toegepast.  
De overgang PE/metaal bevindt zich 
in volle grond buiten het gebouw op 
een afstand van 30 cm tot 1 m van dit 

gebouw. Waar de leiding door de 
buitenmuur heen gaat, moet deze 
steeds in metaal zijn. 

• Ruimtelijke schikking 7  
Leidingen en verbindingen boven-
gronds buiten het gebouw 
Alle metalen leidingen mogen 
bovengronds buiten een gebouw 
worden toegepast.  
Indien een risico op mechanische 
beschadiging bestaat (bv. een 
gasleiding langs een werkplaats of 
een parkeerplaats voor wagens) 
moet een aangepaste mechanische 
bescherming zoals een stalen profiel, 
een betonnen balk, een vangrail of 
palen worden voorzien. Zo voorkomt 
men dat gasleidingen door voer-
tuigen of vorkhefliften worden 
beschadigd.  
Bij koperen buizen en PLT-buizen 
moet steeds een mechanische 
bescherming voorzien zijn tot op 2 m 
boven het maaiveld.  
Synthetische bekleding, pijpwikkel-
band en thermokrimpbaar materiaal 
voor het bekleden van bovengronds 
geplaatste buizen en hulpstukken 
moeten bestand zijn tegen de 
UV-straling van het zonlicht. 

• Ruimtelijke schikking 8 
Ingegraven leidingen en verbindin-
gen onder een gebouw 
Voor ingegraven leidingen onder een 
gebouw mogen buizen uit kool-
stofstaal, RVS, koper, PLT en PE 
worden gebruikt. Enkel lasverbindin-
gen, hardsoldeerverbindingen 
(koper) en PLT-buizen zonder 
koppelingen zijn in dat geval toe-
gelaten.  
De leidingen worden in een afzonder-

lijke mantelbuis met gasdichte wand 
geplaatst en de ruimte tussen de 
leiding en de mantelbuis wordt aan 
de zijde van de binnenruimte 
opgevuld met een niet-corrosief 
materiaal dat voldoende plastisch is 
om de gas- en waterdichtheid te 
verzekeren.  
Waar de leiding het gebouw binnen-
gaat, moet ze steeds in metaal zijn. 
Voor de overgang van PE naar 
metaal moet een vanuit de fabriek 
gemonteerd overgangsstuk of een 
geveldoorvoerstuk gebruikt worden. 

9. Overgangskoppelingen tussen 
twee metalen (fig. 3)
Bij de overgangskoppeling tussen 
buizen of hulpstukken vervaardigd uit 
verschillende materialen, moeten de 
nodige voorzorgen genomen worden 
om het optreden van galvanische 
koppels te voorkomen. Daarom moet 
de overgang tussen koper en staal om-
wikkeld worden met wikkelband of een 
thermokrimpkous. Doet men dit niet, 
dan kan door de aanwezigheid van 
vocht een galvanisch koppel ontstaan 
dat het stalen gedeelte aantast. 

1. Toepassingsgebied
Vroeger was het toepassingsgebied 
van de norm NBN D 51-003 beperkt 
tot leidingen in gebouwen, ingegraven 
leidingen werden behandeld in de 
norm NBN D 51-004. Daar is verande-
ring in gekomen. Voortaan behandelt 
de NBN D 51-003 zowel leidingen die 
binnen een gebouw zijn geplaatst, als 
leidingen buiten een gebouw, zowel 
bovengronds als ingegraven. 

2. Koolstofstalen buizen (fig. 1)
Het addendum bepaalt een minimale 
wanddikte voor te schroeven en te 
lassen koolstofstalen buizen. 
Naast smeedbaar gietijzeren fittingen 
met versterkte rand zijn vanaf nu ook 
stalen schroefdraadfittingen zonder 
versterkte rand toegelaten. 

3. Koperen buizen
In het verleden was het persen van 
koperen buizen toegelaten t.e.m. 
diameter 28 mm. Het persen heeft 
intussen ruimschoots zijn betrouw-
baarheid bewezen en is sinds de 
publicatie van het addendum toe-
gestaan t.e.m. diameter 54 mm op 
voorwaarde dat rekening gehouden 
wordt met de vereiste minimale 
wanddikte van de buis. Een koperen 
buis met diameter 28 mm mag nu ook 
geperst worden op een buis met wand-
dikte 1 mm, voorheen vereiste dit een 
wanddikte van 1,5 mm. Ten slotte 
mogen persverbindingen ook in de 
muur of onder de vloer worden 
ingewerkt. 

4. Roestvaststalen buizen
In sommige omgevingen is het nodig 
om roestvaststalen (RVS) gasleidingen 
aan te leggen. We denken hierbij aan 
melkerijen, de voedingsindustrie of 
andere bedrijven met een verhoogd 
risico op corrosievorming. Daarom zijn 
RVS-buizen en -fittingen in de norm 
opgenomen. 

5. Polyethyleen leidingen
Polyethyleen buizen zijn enkel 
toegelaten voor de ingegraven 
gedeelten van een installatie buiten of 
onder een gebouw. De PE-buizen 
worden verbonden met elektrolas-

verbindingen of mechanische koppe-
lingen. Voor het elektrolassen moeten 
zowel het lastoestel als de geprogram-
meerde lasparameters beantwoorden 
aan specifieke normen. De lasser moet 
een opleiding gevolgd hebben en over 
een geldig laspaspoort beschikken. 

6. PLT-buissysteem (fig. 2)
Een van de belangrijke nieuwigheden 
is ongetwijfeld dat de gasleiding 
uitgevoerd mag worden in plooibare 
gegolfde roestvaststalen buizen  
(= PLiable Tube) en met koppelingen 
die eigen zijn aan elke fabrikant. De 
buis is vanuit de fabriek beschermd 
door een mantel uit kunststof en 
wordt op haspels of op rol geleverd. 
De koppelingen moeten, na montage, 
met een door de fabrikant voorge-

Het addendum  
bij de norm nbn d 51-003
De belangrijkste wijzigingen in een notendop 

Het addendum NBN D 51-003/A1 bij de 5de uitgave van de norm NBN D 51-003 uit 2010 heeft lang op zich laten 
wachten, maar op 29 september 2014 werd het uiteindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Sinds die dag 
moet u als installateur de voorschriften toepassen. Om u daarbij te helpen, bieden we u in dit artikel een overzicht 
van de belangrijkste wijzigingen als gevolg van dit addendum. 

Figuur 1: Voortaan zijn ook stalen 
schroefdraadfittingen zonder ver-
sterkte rand toegelaten. 

Figuur 2: Een van de belangrijke nieu-
wigheden: de gasleiding mag worden 
uitgevoerd in plooibare gegolfde 
roestvaststalen buizen. 

Figuur 3: Om elektrolyse te voorko-
men, wordt een overgang van staal 
naar koper omwonden met wikkelband 
of met een thermokrimpkous. 
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  De norm D 51-003 behandelt  
voortaan zowel leidingen binnen als  
buiten een gebouw.
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0,5 cm dienstdoen als scheidings-
scherm om te voorkomen dat de 
leidingen verschuiven. 
In geval van kruising van twee 
leidingen waarbij de minimale afstand 
van 10 cm niet kan worden nageleefd, 
moet een scheidingsscherm worden 
aangebracht ter hoogte van de 
kruising over minstens een van de 
twee ingegraven leidingen en over 
een minimale afstand van 50 cm. 
Bij het plaatsen van een gasbuis in 
een wachtbuis, moet deze buiten het 

gebouw eindigen op 1 m van de 
buitenmuur. Zo kan, in geval van een 
gaslek buiten, het gas zeker niet in het 
gebouw binnendringen. 
Op ongeveer 20 cm boven de leiding 
moet een gele signalisatieband of een 
geel signalisatielint met de aanduiding 
‘gas-gaz’ worden aangebracht. 

15. Bovengrondse leidingen  
buiten het gebouw (fig. 7)
Bovengrondse leidingen buiten een 
gebouw kunnen onderhevig zijn aan 

thermische uitzettingen. Deze worden 
opgevangen door het plaatsen van een 
uitzettingslier of een compensator met 
een roestvaststalen balg op oordeel-
kundig bepaalde plaatsen. Daarnaast 
mag elk recht stuk leiding slechts met 
één vastepuntbeugel bevestigd zijn, 
verder moeten glijbeugels gebruikt 
worden om axiale thermische uitzet-
ting mogelijk te maken. 

16. Dichtheidsproef
De dichtheidsproef van een nieuwe 
installatie wordt voortaan uitgevoerd 
op een druk van 150 mbar. Bij een 
leveringsdruk van bv. 99 mbar moet 
op de installatie de dichtheid getest 
worden op een hogere druk om de 
veiligheid te waarborgen bij het falen 
van de drukregelaar. 

17. Merken van de gasleiding on-
middellijk na de gasmeter (fig. 8)
Wanneer in een collectief gebouw het 

10. Isolatiekoppeling tussen 
ondergrondse en bovengrondse 
leidingen (fig. 4)

Een ondergrondse metalen leiding 
(koper, koolstofstaal, roestvast staal of 
PLT) moet galvanisch gescheiden zijn 
van de bovengrondse metalen leiding 
of van de leiding binnen het gebouw 
door middel van isolatiekoppelingen of 
geïsoleerde isolatieflenzen. Deze 
scheiding dient bovengronds, op ten 
hoogste 50 cm boven het maaiveld, 
aangebracht te worden of bij binnen-
komst in een gebouw en helpt corrosie 
door zwerfstromen te voorkomen. 

11. Plannen van de leidingen
De eis tot het maken van plannen van 
de leidingen staat voortaan vermeld in 
de norm. Zowel van de leidingen 
binnen in een gebouw, bovengronds 
buiten een gebouw als van de ingegra-
ven leidingen moet een gedetailleerd 
isometrisch schema opgesteld 
worden. 

12. Bevestigingsbeugels en af-
stand tussen de gasleidingen en 
andere leidingen of kabels (fig. 5)
Om herstellingen en onderhoudswer-
ken mogelijk te maken, werden eisen 
m.b.t. de afstand tussen elke gasbuis 
of tussen een gasbuis en elke andere 
leiding of kabel opgenomen. 
Ook de maximale ondersteunings-
afstand tussen bevestigingsbeugels 
werd, per materiaalsoort van de buis, 
vastgelegd. 
De bevestigingsbeugels mogen de 
weerstand tegen hoge temperatuur 
(RHT) van het leidingwerk niet nadelig 
beïnvloeden. Daarom mogen enkel 
beugels uit koper of koperlegering, 
koolstofstaal, verzinkt staal of 
roestvast staal worden toegepast. 
PLT-buizen die op kabelbanen, 
kabelladders of in installatiekanalen 
zijn geplaatst, mogen bevestigd 
worden met kunststof beugels of 
strips. De beugels moeten elektrisch 
geïsoleerd zijn van de leidingen indien 
ze uit een ander metaal vervaardigd 
zijn. De hiervoor gebruikte kunst- 
stoffen en elastomeren onderdelen 
moeten bestand zijn tegen de UV-
straling van het zonlicht. 

13. Plaats van de T-stukken en 
sectioneerkranen
Vroeger bestond verwarring over de 
plaats waar een T-stuk en sectioneer-
kraan gemonteerd moesten worden. 

Het addendum beschrijft nu in detail 
waar en wanneer deze geplaatst 
moeten worden. 

14. Ingegraven leidingen (fig. 6)
De ingraafdiepte, gemeten tussen de 
bovenzijde van de buis en het maai-
veld, bedraagt ten minste 60 cm. 
Indien deze ingraafdiepte niet geres-
pecteerd kan worden, worden boven 
de leiding, over de hele lengte waarop 
de leiding onvoldoende diep ligt, 
kunststof of metalen beschermings-
platen geplaatst. 
De afstand tussen een ingegraven 
gasleiding en eender welke andere 
leiding (gas, water, elektriciteit, 
riolering,...), bedraagt minstens 10 cm 
op het kruispunt en 20 cm bij even-
wijdige loop. Zijn deze afstanden niet 
haalbaar, dan bieden scheidings- 
schermen uit duurzaam materiaal  
een oplossing. 
Wanneer bij evenwijdige loop 20 cm 
afstand tussen de leidingen niet 
mogelijk is, kan bijvoorbeeld een 
dubbel gelegde elastomeren mat van 

Figuur 4: Een isolatievoeg zorgt voor 
de elektrische scheiding tussen het  
ondergrondse en bovengrondse deel 
van de installatie. 

Figuur 5: Het addendum beschrijft de 
eisen voor de afstand tussen gaslei-
dingen in een technische schacht. 

Figuur 6: Wanneer voor een gasleiding 
de minimale ingraafdiepte van 60 cm 
niet kan worden nageleefd, wordt een 
beschermingsplaat geplaatst. Tussen 
kruisende leidingen op minder dan 
10 cm afstand van elkaar, wordt een 
scheidingsscherm uit duurzaam mate-
riaal aangebracht. 

Figuur 7: Thermische uitzetting van bovengrondse leidingen buiten een 
gebouw wordt ondervangen door een uitzettingslier of compensator 
(GB = glijbeugel; VP = vastepuntbeugel). 

dossier

Figuur 8: In collectieve gebouwen dienen de 
verdieping en het nummer van de verblijfs-
eenheid vermeld te worden op de gasbuis, 
op maximaal 50 cm stroomafwaarts na de 
gasmeter. 

Blok C app. 32
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Fabrieksinstellingen  
wijzigen, toegelaten?
Mag je als installateur of technicus sleutelen aan de fabrieksinstellingen van een toestel?  
Het antwoord hangt af van de toestelcategorie. De verzegeling van de regeleenheid bij heel wat 
toestellen geeft in zo’n geval een belangrijke indicatie. 

Vandaag wordt in België zowel hoog- 
als laagcalorisch aardgas verdeeld en 
gebruikt. Het is echter nooit uitgeslo-
ten dat een bepaalde zone wordt 
omgeschakeld naar het andere type 
aardgas. Omwille van die omschakel-
mogelijkheid bestaat er een regel-
geving voor de gas-luchtverhouding 
zodat de toestellen met een nuttig 
warmtevermogen ≤ 70 kW op beide 
gassoorten zouden werken. Het is bij 
een omschakeling dus niet nodig, 
sterker nog, zelfs niet toegelaten om 
ter plekke de afregeling te wijzigen. 

In functie van de gebruikte brander-
technologie kunnen we de toestellen 
verdelen in drie categorieën. Bij twee 
categorieën (I2E+ en I2E(S)) is het niet 
toegelaten dat ze ter plekke worden 
ingeregeld. De categorie I2E+ gaat al 
mee sinds het einde van de jaren 70, 
van bij de start van de invoering van 
H-gas. Deze categorie is typisch voor 
verwarmingstoepassingen, de 
bereiding van warm water, koken en 
zelfs verlichting. Precies omdat de 
regelinstellingen onaangeroerd 
zouden blijven, worden ze door de 
producent verzegeld. Wordt het zegel 
verbroken, dan voldoet het toestel 
niet meer aan de veiligheidseisen en 
hierdoor ligt de verantwoordelijkheid 
niet langer bij de producent van het 
toestel, maar bij diegene die de 
instellingen heeft gewijzigd. 

De categorie I2E(S) is er halfweg de 
jaren 90 gekomen met de introductie 
van de condenserende toestellen. Het 
gaat om condenserende ketels 

uitgerust met volledig 
voorgemengde 
branders, de zoge-
noemde premixbran-
ders. Deze toestellen 
zijn uitgerust met een 
gasdrukregelaar 
waarvan de instelling 
in de fabriek verze-
geld werd, dus alweer 
is het niet toegelaten 
om de regeling ter 
plaatse te wijzigen. 
Deze toestellen zullen 
in combinatie met 
L-gas een lager 
vermogen leveren. 
Daarom wordt voor
deze toestelcategorie zowel het
vermogen vermeld bij voeding met 
L-gas als bij voeding met H-gas. 

Alleen bij de categorie I2E(R) is het wel 
de bedoeling dat de toestellen ter 
plaatse worden afgesteld, maar deze 
vormen een sterke minderheid. Het 
gaat om toestellen die voorzien zijn 
van een ventilatorbrander. Wanneer 
deze toestellen worden geïnstalleerd 

op een net met laagcalorisch gas, 
moeten ze door de technicus wel 
degelijk ingeregeld worden op basis 
van de voorschriften van de fabrikant. 

Toestellen van categorie I2N stemmen 
automatisch de gas-luchtverhouding 
af op de verbranding waardoor een 
wijziging van de fabrieksinstelling in 
functie van het type aardgas onnodig 
en zelfs verboden is. 

verbruik gemeten wordt door een 
gasmeter per verblijfseenheid en de 
verschillende gasmeters in een 
gemeenschappelijk lokaal zijn opge-
steld, moet op ondubbelzinnige wijze 
duidelijk zijn met welke gasmeter-
kraan men de gastoevoer van een 
bepaalde verblijfseenheid kan afslui-
ten. Bij het verbinden van de gasmeter 
met de binnenleiding van een verblijfs-
eenheid, moeten de verdieping en de 
betrokken verblijfseenheid (bv. via het 
door de gemeente toegekende 
busnummer) dan ook worden vermeld, 
op ondubbelzinnige en onuitwisbare 
wijze, op de gasbuis, stroomafwaarts 
op maximaal 50 cm na de gasmeter. 

18. Corrosiebescherming
In het addendum wordt uit de doeken 
gedaan hoe men gasbuizen tegen 
corrosie moet beschermen in functie 
van de ruimtelijke schikking en van de 
corrosiegevoeligheid van de omgeving. 

19. Verbrandingsluchttoevoer 
en rookgasafvoer van specifieke 
gastoestellen
Voor een aantal specifieke gastoestel-
len zoals linnendrogers, heldere en 
donkere stralers en heteluchtblazers 

vermeldt het addendum specifieke 
regels voor de toevoer van de 
verbrandingslucht en voor de rookgas-
afvoer. 

20. Gastoestellen type A1AS en 
type B
Toestellen type B mogen niet meer 
opgesteld worden in een slaapkamer, 
een badkamer, een stortbadruimte of 
een wc. Bestaande toestellen type B 
opgesteld in deze ruimten mogen in 
bedrijf blijven op voorwaarde dat hun 
luchttoevoer en de afvoer van de 
verbrandingsproducten voldoen aan 
de gestelde eisen. 
Keukengeisers type A1AS mogen niet 
meer geplaatst of vervangen worden. 
Bestaande keukengeisers mogen in 
bedrijf blijven wanneer hun lucht-

toevoer en de afvoer van de verbran-
dingsproducten voldoen aan de gestel-
de eisen. 
Tot 1 september 2015 gelden volgende 
uitzonderingen:
- Een toestel type B opgesteld in een 

slaapkamer, badkamer, stortbadruim-
te of wc mag door een ander toestel 
type B vervangen worden indien het 
vervangen door een toestel type C 
niet op een normale wijze te ver-
wezenlijken is. Een centraleverwar-
mingsketel type B opgesteld in een 
slaapkamer kan enkel vervangen 
worden door een ketel type C.

- Een keukengeiser type A1AS mag door 
een andere keukengeiser type A1AS 
vervangen worden indien deze 
laatste bestemd is voor onderbroken 

gebruik, niet wordt gebruikt voor het 
voeden van een stortbad, bad of 
zitbad en het vervangen door een 
toestel type B of C niet op een 
normale wijze te verwezenlijken is.

21. Aansluiten van kooktoe-
stellen (fig. 9)
Zowel inbouwkooktoestellen (bv. 
kookplaten) als niet-ingebouwde 
kookfornuizen (monobloc) moeten 
met metalen slangen worden aange-
sloten. De enige uitzondering hierop 
zijn komforen. Zij mogen nog met een 
elastomeren slang met geïntegreerde 
niet-demonteerbare mechanische 
opzetstukken aangesloten worden.  
De metalen en elastomeren slangen 
mogen niet doorheen een muur, wand 
of vloer gaan. 

22. Plaats van de rookgasuit-
monding van een gastoestel
Voor de plaatsbepaling van de 
uitmonding moet bij het plaatsen of 
vervangen van gastoestellen de 
methode van het huisje in perspectief 
toegepast worden. 
Bij het plaatsen of vervangen van 
gastoestellen met een vermogen 
tussen 30 en 70 kW en bij het plaatsen 
van cv-ketels die vallen onder het 
toepassingsgebied van de norm NBN  
B 61-002 moet bijkomend de methode 
van de verdunningsfactor zoals 
beschreven in NBN B 61-002 toege-
past worden. In deze gevallen moet 
met beide methodes rekening worden 
gehouden bij de plaatsbepaling van de 
rookgasuitmonding. 

Figuur 9: Voor komforen geldt een uit-
zondering. Zij mogen nog steeds met 
een elastomeren slang worden aange-
sloten. Voor alle andere kooktoestel-
len is een metalen slang vereist. Bij welke enkelvoudige toestelcategorieën mag de gas-luchtverhouding gewijzigd 

worden? Overzicht van de in België toegelaten gasverbruikstoestellen.

 Gastoestellen type B mogen  
niet meer opgesteld worden in  
een slaapkamer, een badkamer,  
een stortbadruimte of een wc.

dossier

Bij toestellen van de categorie I2E(S) wordt de instelling  
van de gasdrukregelaar in de fabriek verzegeld, hier door 
middel van rode verf. 

Cat. I2E+ (20/25 mbar) Inrichtingen voor het voormengen van het gas zijn verzegeld. 
Geen wijziging toegelaten. 

Cat. I2E(S) (20 mbar) 
of I2E(S)B (20 mbar)

De gas-luchtregeling is verzegeld. Geen wijziging toegelaten. 

Cat. I2E(R) (20/25 mbar) 
of I2E(R)B (20/25 mbar)

Deze toestellen mogen bij voeding met L-gas ter plekke 
afgeregeld worden op basis van de instructies van de fabrikant. 

Cat. I2N (20/25 mbar)
Automatische regeling van de gas-luchtverhouding. Wijziging 
van de fabrieksinstelling in functie van het type aardgas 
onnodig en verboden. 
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praktijk

blunder in beeld
De eigenaar van de woning waar deze installatie staat, heeft onge-
twijfeld last van vochtproblemen aan de schoorsteen. “Niet verwon-
derlijk”, zegt de vakman in u. De slordige aansluiting van het rookgas-
kanaal vraagt gewoon om condensproblemen. Niet alleen werd een 
onprofessionele combinatie van een flexibel en een gegalvaniseerde 
rookafvoer gebruikt, ook de constructie van het afvoerkanaal belem-
mert de natuurlijke trek van de atmosferische ketel. Komt daarbij nog 
de ‘creatieve’ oplossing voor de opvang van het condenswater. 
Met dank aan Bart De Kimpe van Moens bvba uit Waasmunster voor 
het toesturen van dit staaltje creativiteit. Hij sleept er de Bongo 
Gastronomie mee in de wacht. 

Beide Europese richtlijnen omvatten een 
reeks implementatiemaatregelen per 
type product. De maatregelen voor 
bijvoorbeeld televisietoestellen zijn 
logischerwijze niet dezelfde als die voor 
verwarmingstoestellen. Deze laatste 
hebben tijdens hun levenscyclus immers 
een grotere impact op het milieu. 
Ecolabelling betekent dat toestellen 
een label moeten dragen. Op dit label 
leest de consument in een oogopslag 
hoe energiezuinig een toestel is. Hij 
kan zijn keuze maken op basis van 
uniforme energieklassen. Het label 
bevat de bekende voorstelling van de 
seizoengebonden energie-efficiëntie-
klassen van A+++ tot G, naast nog 
enkele andere ecologische gegevens 
zoals de decibels. Vanaf 26 september 
2015 is Ecolabelling verplicht op alle 
producten die voor verwarming zorgen. 
Condenserende cv-ketels kunnen niet 
in A+ of A++ terechtkomen, hoogstens 
in klasse A. Klasse A+ is wel bereikbaar 
voor een warmtepomp of de combina-
tie van een ketel met zonnepanelen. 
Ecodesign legt de fabrikant op dat hij 

vanaf 26 september 2015 uitsluitend 
toestellen op de markt mag brengen die 
voldoen aan de ecologische normen. 
Een van de voornaamste vereisten is 
een minimaal seizoenrendement. De 
toestellen die vanaf die datum bij de 
fabrikant de deur uitgaan, moeten een 
minimale seizoengebonden energie-
efficiëntie hebben van 86 %. Dit 
betekent in de praktijk dat de condense-
rende ketel de minimumnorm wordt.  
De enige uitzondering daarop zijn de 
atmosferische ketels van het type B1*. 
Zij mogen nog op de markt gebracht 
worden met een minimale seizoenge-
bonden energie-efficiëntie van 75 %, 
maar mogen enkel geïnstalleerd worden 
in bestaande gebouwen met een 
gemeenschappelijke rookgasafvoer 
waar een condenserend toestel 
technisch onmogelijk is. Bovendien mag 
het plaatsen van deze toestellen niet 
strijdig zijn met de installatienorm NBN 
D 51-003.
Wat met de toestellen die niet voldoen 
aan de eisen vanaf 26 september 2015? 
Wanneer het gaat om producten die 

effectief op de markt werden gebracht 
voor deze datum, is er geen enkel 
probleem. Alle toestellen uit de stock van 
de installateur of distributeur mogen dus 
verder verkocht en geplaatst worden, 
voor zover ze niet strijdig zijn met 
andere regionale eisen, zoals bijvoor-
beeld de EPB-regelgeving in Vlaanderen. 
Nog dit, de regelgeving omtrent de 
etikettering vraagt dat behalve het pro-
duct ook de totaliteit van het pakket 
wordt gelabeld. Dit is van toepassing 
wanneer u als installateur beslist om 
zelf bijvoorbeeld een condenserende 
ketel en een thermische zonne-installa-
tie te combineren tot één pakket. 
Opgepast, in dat geval stelt u als 
installateur zelf het pakket samen en 
wordt u beschouwd als leverancier van 
het product. U draagt dan de verant-
woordelijkheid om zelf de verplichte 
informatie aan te leveren en het juiste 
pakketlabel te voorzien. 

PraktiscHe gevolgen
van de ecoricHtlijnen
In de strategie die Europa vooropstelt om tegen 2020 zijn klimaatdoelstellingen te halen, zitten 
twee belangrijke kaderrichtlijnen: Ecodesign en Ecolabelling. Wat betekenen die in de praktijk? 
En wat met de stock van verwarmingstoestellen die niet voldoen aan deze richtlijnen?

Vanaf 26 september 2015 is Ecolabelling 
verplicht voor verwarmingstoestellen. 

win een bongobon! Kent u zelf een voorbeeld van een blunderinstallatie? Maak er een foto van en stuur die 

naar cerga@cerga.be. Wie weet wordt uw foto wel gepubliceerd en krijgt u van ons de Bongobon GASTRONOMIE (waarde 89,90 euro). 

Opgelet, voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.




