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Voorwoord 

NEN 2757-1:2019 vervangt NEN 2757-1:2011 en Ontw. NEN 2757-1:2018. 

In het Bouwbesluit 2012 zijn eisen gegeven voor de aanwezigheid, inrichting en capaciteit van de 
voorziening voor de afvoer van rookgas en van de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, 
zodat geen onaanvaardbare concentraties van verbrandingsgassen in het binnenmilieu optreden. In 
deze norm zijn bepalingsmethoden gegeven voor de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van 
rookgas en voor de inrichting van de voorziening voor de afvoer van rookgas. De bepalingsmethoden 
richten zich zowel op verbrandingssystemen gestookt met gasvormige brandstoffen als met vloeibare 
en vaste brandstoffen. Naast de zorg voor het binnenmilieu in relatie tot de afvoer van rookgas worden 
in het Bouwbesluit 2012 eisen gesteld aan de plaats van de rookgasafvoer in verband met de kwaliteit 
van de ventilatielucht. In het bijzonder is hierbij gelet op de ligging ten opzichte van de componenten 
voor de toevoer van verse lucht van de voorziening voor luchtverversing en ten opzichte van de 
voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, voor zover die de lucht mede door een 
verblijfsgebied bestemd voor het verblijven van mensen voert. Ten aanzien van de hierbij gegeven 
bepalingsmethode is deze norm afgestemd met NEN 1087.  

Om het gewenste of geïnstalleerde vermogen van de verbrandingstoestellen te kunnen gebruiken, 
behoort de capaciteit van de voorzieningen voor de afvoer van rookgas daarop te zijn afgestemd. 
Daarvoor zijn bepalingsmethoden in deze norm opgenomen. 

De uitgangspunten die aan deze bepalingsmethoden ten grondslag liggen, zijn gerelateerd aan 
gangbare plaatsen van uitmondingen van een rookgasafvoervoorziening. Bij bijzondere 
positioneringen, zoals in een patio, kan sprake zijn van andere omstandigheden (onderdruk) waarop 
de bepalingsmethoden niet zijn toegesneden. In tabel 1 is aangegeven voor welke eisen in het 
Bouwbesluit 2012 en in het ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) deze norm 
bepalingsmethoden geeft en in welke hoofdstukken deze staan. 

Tabel 1— Relatie tussen prestatie-eisen Bouwbesluit 2012 respectievelijk Bbl en de 
bepalingsmethoden in deze norm 

Onderwerp Bouwbesluit 2012 prestatie-
eis 

Bbl NEN 2757-1: 
bepalingsmethode 

Richting van de stroming Artikel 
3.54 

Stromingsrichting 4.137 Hoofdstuk 5 

Beperking van hinder voor 
de omgeving 

Geen a   Hoofdstuk 6 

Capaciteit van voorzieningen 
voor de afvoer van rook 

Artikel 
3.50 

Capaciteit 4.136 Hoofdstuk 7 

Verdunningsfactor Artikel 
3.33 

Plaats van de 
opening 

4.138 Hoofdstuk 8 

Rookdoorlatendheid Artikel 
3.53 

Rookdoorlatendheid 4.141 Hoofdstuk 9 

Plaats van uitmonding niet 
zijnde het dak m.b.t. de 
afstand tot de perceelgrens 

Artikel 
3.51 lid 
3 en 4 

Plaats van de 
opening 

4.138 Hoofdstuk 6 

a Het bouwbesluit 2012 en het Bbl regelen zelf de afstand tot de perceelgrens. 

 



NEN 2757-1:2019 

5 

Niet opgenomen in deze norm is de weerstand tegen het ontstaan van brand in de voorziening voor de 
afvoer van rookgas. Deze weerstand is geregeld in het Bouwbesluit 2012, waarbij is verwezen naar 
NEN 6062. Deze norm regelt evenmin de overige brandveiligheidsaspecten. In het Bbl is dit geregeld in 
artikel 4.40. 

Deze norm heeft alleen betrekking op bouwtechnische voorzieningen als bedoeld in het Bouwbesluit 
2012 en het Bbl. 

Wijzigingen ten opzichte van de versie van 2011: 

In deze norm zijn de volgende wijzigingen aangebracht: 

— Onderwerp en toepassingsgebied (hoofdstuk 1) zijn herschreven en aangevuld met een tabel om 
meer duidelijkheid te verschaffen. 

— De bepalingsmethode in 5.3, voor de richting van de stroming in voorzieningen voor de afvoer van 
rookgas voor mechanische afvoer via een ventilator buiten het toestel, is sterk ingekort met een 
verwijzing naar hoofdstuk 7. 

— Het begrip 'hinder' is in hoofdstuk 6 nader uitgewerkt en de toegelaten plaats voor een uitmonding 
is duidelijker geregeld. 

— Hoofdstuk 7, met de omvangrijke bepalingsmethoden voor de capaciteit, is sterk ingekort door 
verwijzing naar de relevante Europese normen. 

— Hoofdstuk 8, met de berekeningsmethode voor de verdunningsfactor, is aangepast door de figuren 
voor de verschillende situaties direct bij de beschrijvingen daarvan te plaatsen in plaats van in een 
grote tabel. 

— De bijlagen C, D en E zijn vervallen. 

Deze norm is opgesteld door normsubcommissie 349 100 03 ‘Rookgasafvoer’ en aanvaard door 
normcommissie 349 100 ‘Installaties voor verbrandingstoestellen’. 
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Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van 
rookgas van gebouwgebonden installaties – Deel 1: Installaties met een 
belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde 

1 Onderwerp en toepassingsgebied 

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rookgas van 
gebouwgebonden installaties waarmee kan worden bepaald of de richting van de stroming, de 
capaciteit en de rookgasdoorlatendheid voldoende zijn. Daarnaast kan met deze norm worden bepaald 
of de uitmonding van rookgassen niet leidt tot hinder voor gebruikers van het perceel en of de 
uitmonding van rookgassen een voldoende afstand heeft tot ventilatietoevoeropeningen. 

OPMERKING 1  In het Bouwbesluit 2012 zijn, in verband met maatregelen ter beperking van nadelige gevolgen 
voor de gezondheid, eisen gesteld aan de positie van afvoeren van rookgas ten opzichte van op het eigen perceel 
gelegen ventilatieluchtopeningen. Voor de afvoeren van rookgas ten opzichte van een niet op hetzelfde perceel 
gelegen ventilatieopening of venster, beperkt het Bouwbesluit zich tot het stellen van minimumafstanden.  
De fysische werkelijkheid strekt zich echter uit over de perceelgrens; dat wil zeggen met het aanhouden van 
minimumafstanden kan niet worden voorkomen dat over 'over de perceelgrens' hinder in de vorm van 
condensvorming, pluimvorming, geur en of fijnstof van het rookgas kan worden waargenomen. Hoewel geen 
expliciete eis vanuit het bouwbesluit, doet men er verstandig aan om rekening te houden met dit gegeven. 

OPMERKING 2 Voorts blijven voor het bepalen van de verdunningsfactor buiten beschouwing openingen van 
een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën, bestemd voor de ontluchting van de desbetreffende 
voorziening en openingen van een spuivoorziening. 

OPMERKING 3 Volgens het Bouwbesluit 2012 moet de capaciteit van de voorziening voor de toevoer van 
verbrandingslucht worden bepaald volgens 5.1 van NEN 1087:2001.  

In tabel 2 wordt aangegeven welke bepalingsmethoden in de norm voor welke toestellen toepasbaar 
zijn. 
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Tabel 2 — Toepasbaarheid bepalingsmethoden voor verschillende toesteltypes 

Onderwerp uit Bouwbesluit → Richting van de 
stroming 

Hinder voor gebruikers 
van het perceel 

Capaciteit Verdun-
ningsfactor 

Rookgas-
doorlatend-
heid 

Toesteltype zoals toegepast in Nederland   
 

 
 

  

Brandstof gas 
(conform NPR 3378-80): 
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ie
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.1
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 6
.2
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B11  5.2 of 5.3 Zie hoofdstuk 7 

B22, B23,  

B52, B53 toestelgebonden 
afvoer a 

n.v.t. 

n.v.t. 

Zie hoofdstuk 7 

n.v.t. 

C11, C12, C13, toestelgebonden geveldoorvoer n.v.t. n.v.t. 

C31, C32, C33, toestelgebonden dakdoorvoer n.v.t. n.v.t. 

C42, C43 5.2 Zie hoofdstuk 7 

C52, C53 toestelgebonden, afvoer dak, toevoer gevel n.v.t. n.v.t. 

C62, C63 n.v.t. Zie hoofdstuk 7 

C82, C83 5.2 Zie hoofdstuk 7 

C92, C93 toestelgebonden voering in schacht n.v.t. n.v.t. 

C(10)2, C(10)3 overdruk CLV 5.2 Zie hoofdstuk 7 

C(11)2 , C(11)3 toestelgebonden CLV 5.2 n.v.t. 

C(12)3 half CLV op overdruk 5.2 Zie hoofdstuk 7 

Toestelgebonden gecombineerde afvoer van 
ventilatielucht en rookgassen 

5.2 n.v.t. 

Toestellen in zelfde opstellingsruimte of stookruimte 
met gecombineerde afvoer  
 

n.v.t n.v.t. 
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Onderwerp uit Bouwbesluit → Richting van de 
stroming 

Hinder voor gebruikers 
van het perceel 

Capaciteit Verdun-
ningsfactor 

Rookgas-
doorlatend-
heid 

Gasmotor n.v.t. n.v.t. 

Brandstof anders dan gas: 
 

Z
ie

 6
.2

 e
n

 6
.3
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Open toestel, zonder ventilator 5.2 Zie hoofdstuk 7 

     

Open toestel, met interne ventilator t.b.v. overdruk 
afvoer 

n.v.t. n.v.t. 

Open toestel, met interne ventilator t.b.v. afvoer 
natuurlijke trek 

5.2 Zie hoofdstuk 7 

Open toestel, met externe ventilator op de 
uitmonding van de afvoerleiding 

5.3 Zie hoofdstuk 7 

Gesloten toestel – dakdoorvoer – ‘balanced flue’ met 
ventilator 

n.v.t. n.v.t. 

Gesloten toestel – dakdoorvoer – ‘balanced flue’ 
zonder ventilator 

n.v.t. n.v.t. 

Gesloten toestel – inlaat geveluitlaat dak – ‘non-
balanced flue’ – met ventilator t.b.v. overdruk 
rookgasafvoer 

n.v.t. n.v.t. 

Gesloten toestel – inlaat geveluitlaat dak – ‘non-
balanced flue’ – met ventilator t.b.v. onderdruk 
rookgasafvoer 

5.2 n.v.t. 

Gesloten toestel – inlaat geveluitlaat dak – ‘non-
balanced flue’ – zonder ventilator 

5.2 n.v.t. 

Dieselmotor n.v.t. n.v.t. 

a Vanwege de aansluiting met de Verordening gastoestellen zijn in tabel 2 de toestelgebonden typen nader aangeduid. 

.
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OPMERKING 4 De toestellen type B en C vallen onder de Verordening gastoestellen (EU) 2016/426 (GAR) en 
zijn ingedeeld volgens NPR-CR 1749 en de gehanteerde aanvullingen daarop in de diverse Europese 
toestelnormen. 

De norm is niet bedoeld te worden toegepast op voorzieningen voor de afvoer van rookgas, voor één of 
meer toestellen opgesteld in één ruimte (de stookruimte), met een gezamenlijke nominale belasting 
groter dan 130 kW. CLV-systemen en half-CLV-systemen vallen dus wel onder deze norm. 

OPMERKING 5  Voor voorzieningen met een grotere gezamenlijke nominale belasting dan 130 kW kan 
NEN 2757-2 worden gehanteerd.  

2 Normatieve verwijzingen 

Naar de volgende documenten wordt in de tekst zo verwezen dat de bepalingen ervan geheel of 
gedeeltelijk ook voor dit document gelden. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde editie 
van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste editie van het document (met inbegrip van 
eventuele wijzigingsbladen en correctiebladen) waarnaar is verwezen van toepassing. 

NEN-EN 13384-1, Chimneys – Thermal and fluid dynamic calculation methods – Part 1: Chimneys 
serving one heating appliance 

NEN-EN 13384-2, Chimneys – Thermal and fluid dynamic calculation methods – Part 2: Chimneys 
serving more than one heating appliance 

3 Termen en definities 

Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende termen en definities. 

3.1 
afvoerkap 
kap waarin de druk zoveel mogelijk onafhankelijk is van de windaanvalsrichting 

3.2 
belasting 
energietoevoer per eenheid van tijd gebaseerd op de calorische bovenwaarde 

3.3 
belasting, nominale 
belasting waarvoor een toestel volgens opgave van de fabrikant is bestemd, gebaseerd op de 
calorische bovenwaarde 

3.4 
belasting, som 
som van de nominale belastingen van de toestellen die zijn aangesloten op hun uitmondingen die 
gelegen zijn binnen het denkbeeldige uitmondingsgebied  

3.5 
belasting, totaal 
som van alle nominale belastingen van de toestellen die zijn aangesloten op een gezamenlijke 
uitmonding   
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3.6 
buitenruimte  
ruimte in de buitenlucht met een hoogte van 2 m vanaf de vloer, waarbij langdurig verblijf van mensen 
te verwachten is, zoals gedeelte van een tuin, terras, loggia of balkon 

Opmerking 1 bij de term: Dus niet een verkeersruimte, zoals een galerij. 

3.7 
CLV-systeem  
combinatie-luchttoevoer-verbrandingsgasafvoersysteem 
systeem dat bestaat uit een combinatie van een leiding of kanaal voor de gemeenschappelijke toevoer 
van verbrandingslucht en een leiding of kanaal voor de gemeenschappelijke afvoer van rookgas, 
uitsluitend bestemd voor met gas gestookte gesloten toestellen voorzien van een ventilator 

3.8 
dak 
samenstel van een of meer dakvlakken 

3.9 
dakvlak 
uitwendige scheidingsconstructie waarvan de inwendige hoek met de horizontaal kleiner is dan 75° 

3.10 
dakvlak, aangrenzend 
dakvlak grenzend aan of liggend naast een ander dakvlak waarbij de dakvlakken verschillende 
hellingshoeken hebben, niet zijnde een achtergelegen dakvlak 

3.11 
dakvlak, achtergelegen 
dakvlak dat zich aan de andere zijde van de nok bevindt 

3.12 
dakvlak, tegenoverliggend 
dakvlak gelegen op een bepaalde horizontale afstand, niet zijnde een achtergelegen dakvlak 

3.13 
denkbeeldig uitmondingsgebied 
bol met een straal van 0,2Btot in m, met een minimum van 2 m, waarbij het middelpunt van de bol is 
gelegen in het hart van de uitstroomopening van de uitmonding met de grootste belasting  

Opmerking 1 bij de term: Bij uitmondingen met gelijke belasting behoort het middelpunt van de bol zo te worden 
gekozen dat zoveel mogelijk uitmondingen in het denkbeeldige uitmondingsgebied vallen. Dit geldt zowel voor 
horizontale als verticale uitmondingen. De som van alle belastingen die gelegen zijn in het denkbeeldig 
uitmondingsgebied wordt gedefinieerd als Bsom. 

Opmerking 2 bij de term:  Indien uitmondingen op een afstand kleiner dan 0,2B 2 m van elkaar liggen, behoren 
deze uitmondingen te worden vervangen door een denkbeeldige uitmondingsgebied.  

3.14 
gebruiksgebied 
vrij indeelbaar gedeelte van een gebruiksfunctie waar voor de gebruiksfunctie kenmerkende 
activiteiten plaatsvinden, dat bestaat uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen ruimten gelegen in 
een brandcompartiment die niet door een dragende scheidingsconstructie van elkaar zijn gescheiden 
en die geen toiletruimte, badruimte, technische ruimte of verkeersruimte zijn, tenzij die ruimte zelf 
een functieruimte is 
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Opmerking 1 bij de term: Deze definitie is ontleend aan het Bouwbesluit 2012. 

3.15 
gesloten toestel 
toestel waarin het verbrandingscircuit (verbrandingsluchttoevoer, verbrandingsruimte, 
warmtewisselaar en afvoer van het verbrandingsgas) is afgesloten van de ruimte of het gebouw 
waarin het toestel is geïnstalleerd  

3.16 
gevel 
uitwendige scheidingsconstructie waarvan de inwendige hoek met de horizontaal gelijk aan of groter 
is dan 75° 

3.17 
gevel, aangrenzend 
gevel grenzend aan een andere gevel met een verschillende oriëntatie 

3.18 
gevel, achtergelegen 
gevel die zich ten opzichte van het beschouwde dakvlak aan de andere zijde van de nok bevindt 

3.19 
gevel, tegenoverliggend 
gevel gelegen op een bepaalde horizontale afstand, niet zijnde een achtergelegen gevel 

3.20 
gevel, versprongen 
gevel gelegen op een bepaalde horizontale afstand versprongen ten opzichte van de beschouwde gevel 

3.21 
half-CLV-systeem 
systeem dat bestaat uit een leiding of kanaal voor de gemeenschappelijke afvoer van rookgas, 
uitsluitend bestemd voor met gas gestookte gesloten toestellen voorzien van een ventilator die de 
verbrandingslucht krijgen toegevoerd via individuele luchttoevoerleidingen met een toevoeropening 
in de gevel van het gebouw 

3.22 
nok 
hoogste punt van het dak, waar twee hellende dakvlakken of een hellend dakvlak en een gevel elkaar 
snijden 

3.23 
onderdrukvoorziening 
voorziening voor de afvoer van rookgas waarbij er een onderdruk bestaat in de voorziening ten 
opzichte van de omgeving van de voorziening 

3.24 
open toestel 
toestel waarbij de verbrandingslucht rechtstreeks vanuit de ruimte waarin het toestel zich bevindt in 
de verbrandingsruimte stroomt 

3.25 
opstelplaats 
plaats die voor het opstellen van een of meerdere verbrandingstoestellen is bestemd 
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3.26 
overdrukvoorziening 
voorziening voor de afvoer van rookgas waarbij er een overdruk bestaat in de voorziening ten 
opzichte van de omgeving van de voorziening 

3.27 
rookgas 
geheel van vaste, vloeibare en gasvormige verbrandingsproducten, al dan niet vermengd met lucht 

3.28 
rookgasdoorlatendheid 
maximale hoeveelheid rookgas per eenheid van tijd die de afvoervoorziening doorlaat bij een gegeven 
drukverschil tussen de rookgasafvoer en de omgeving van de voorziening anders dan door de 
uitmonding 

3.29 
spuivoorziening 
beweegbaar constructieonderdeel of samenstel van beweegbare constructieonderdelen in gevel of dak 
(raam, luik of deur), bestemd om een relatief grote ventilatiestroom tot stand te brengen 
 
3.30 
uitmonding 
uitstroomopening van een afvoervoorziening 

3.31 
uitmondingshoogte 
kleinste verticale afstand tussen de uitstroomopening en het dak waar de voorziening doorheen steekt  

3.32 
verbindingslijn 
kortst mogelijke lijn, gemeten buiten de constructieonderdelen van een bouwwerk om (zie figuur 1) 

 

Figuur 1 — Voorbeelden van verbindingslijnen 

3.33 
verblijfsgebied 
gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het verblijven van personen 

Opmerking 1 bij de term: Deze definitie is ontleend aan het Bouwbesluit 2012. 

buiten

verbindingslijn

afvoer

binnen

verbindingslijn
toevoer

toevoerafvoer
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Opmerking 2 bij de term: Of een ruimte (of samenstel van ruimten) mag worden aangemerkt als verblijfsgebied, 
is echter mede afhankelijk van het voldoen aan een aantal specifieke voorschriften in het Bouwbesluit 2012. 

3.34 
verblijfsruimte 
in een verblijfsgebied gelegen ruimte voor het verblijven van personen 

Opmerking 1 bij de term: Deze definitie is ontleend aan het Bouwbesluit 2012. 

Opmerking 2 bij de term: Of een ruimte mag worden aangemerkt als verblijfsruimte is echter mede afhankelijk 
van het voldoen aan een aantal specifieke voorschriften in het Bouwbesluit 2012. 

3.35 
verbrandingslucht 
lucht noodzakelijk voor het functioneren van het verbrandingstoestel 

3.36 
verbrandingstoestel 
toestel dat is bestemd voor het verbranden van brandstof en deze omzet in thermische en/of 
mechanische energie 

Opmerking 1 bij de term: Verbrandingstoestellen worden onderscheiden naar stooktoestellen en 
verbrandingsmotoren. 

3.37 
verdunningsfactor 
mate van verdunning van rookgassen, die zich verspreiden langs en over gebouwen.  

Opmerking 1 bij de term: De verdunningsfactor wordt berekend conform de methode in 8.2. 

3.38 
voorziening voor de afvoer van rookgas 
voorziening waardoor het rookgas al dan niet mechanisch wordt afgevoerd 

3.39 
voorziening voor luchtverversing 
ventilatievoorziening 
geheel aan componenten bestemd voor de toevoer van verse lucht van buiten, het overstromen van 
verse lucht of binnenlucht naar aangrenzende ruimten en de afvoer van binnenlucht naar buiten, 
waarmee een nominale ventilatie tot stand kan worden gebracht 

3.40 
vrij uitmondingsgebied 
gebied waarbij de druk op de uitmonding tot een minimum is beperkt   

3.41 
toestelgebonden afvoersysteem 
afvoersysteem gespecificeerd in de installatie-instructies van de toestelfabrikant 

3.42 
warmtapwater toestel  
toestel of serie van toestellen, waarmee warmtapwater wordt bereid of kan worden bereid door het 
opwarmen van drinkwater 

Opmerking 1 bij de term: Deze definitie is ontleend aan NEN 1006+A1.  
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4 Symbolen 

Symbool Omschrijving Eenheid 

a horizontale afstand van het hart van de uitmonding tot het hoogste punt van 
het dak waarvan het dakvlak deel uitmaakt 

m 

B nominale belasting van een voorziening (Btot en/of Bsom) voor de afvoer van 
rookgas 

kW 

 

C1, C2 verdunningscoëfficiënten – 

f verdunningsfactor – 

h uitmondingshoogte  m 

Δh verticale afstand tussen de uitmonding en de instroomopening m 

l lengte van de verbindingslijn  m 

qv capaciteit van de component voor de afvoer van binnenlucht dm3/s 

α hellingshoek van het dakvlak ° 

β hoek tussen twee aangrenzende gevels ° 

 

5 Bepalingsmethoden voor de richting van de stroming 

5.1 Bepaling van de aard van de voorziening 

Dit hoofdstuk is niet van toepassing voor toestelgebonden afvoersystemen en voor afvoersystemen 
voor individuele toestellen met ingebouwde ventilator volgens tabel 2. De richting van de stroming 
voor deze typen afvoersystemen is geregeld via de installatievoorschriften van het toestel. 

Voor de bepaling van de aard van de voorziening moet onderscheid worden gemaakt tussen: 

— voorzieningen voor de afvoer van rookgas voor natuurlijke afvoer (5.2); 

— voorzieningen voor de afvoer van rookgas voor mechanische afvoer via een externe 
rookgasventilator (5.3). 

Op grond van de aard van de voorziening moet de bepalingsmethode worden geselecteerd.  
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5.2 Bepalingsmethode voor de richting van de stroming in individuele voorzieningen 
voor de afvoer van rookgas voor natuurlijke afvoer bovendaks en voor toestellen 
aangesloten op een collectief afvoersysteem bovendaks 

5.2.1 Beginsel 

De bepalingsmethode berust op een controle van de plaats van de uitmonding van de voorziening voor 
de afvoer van rookgas volgens 5.2.3. Deze afvoer moet worden voorzien van een goed functionerende 
uitmondingsconstructie. De benodigde uitmondingsconstructie is afhankelijk van het 
uitmondingsgebied. Raadpleeg hiervoor de installatie-instructies van de toestelfabrikant en/of de 
instructies van de fabrikant van het afvoermateriaal. Indien deze installatie-instructies hierin niet 
voorzien, gelden de regels en aanwijzingen in dit hoofdstuk.  

De bepalingsmethode mag slechts worden gebruikt indien aan de onder 5.2.2 vermelde voorwaarden 
is voldaan. 

Bij de bepaling van de richting van de stroming moeten bouwwerken en daarmee gelijk te stellen 
belemmeringen die zich niet bevinden op het perceel waarop het gebouw is gelegen, buiten 
beschouwing blijven. 

Bij de bepaling van de richting van de stroming van een voorziening voor de afvoer van rookgas die 
zich bevindt in een woonwagen, moeten bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen 
buiten beschouwing blijven. 

OPMERKING De fysische werkelijkheid strekt zich echter uit over de perceelgrens. Bij het formuleren van de 
normtekst is echter voorrang gegeven aan het grondrecht dat eenieder gelijke rechten heeft. Als gevolg van de 
normtekst worden de kosten voor het bouwen gelijkelijk verdeeld over de burgers terwijl het functioneren van 
de voorziening voor de afvoer van rookgas in de regel voldoende is gewaarborgd. Daarbij behoort mede in 
ogenschouw te worden genomen dat in bestemmingsplannen en in de op grond van artikel 8 van de Woningwet 
genomen gemeentelijke bouwverordening, gemeenten de onderlinge ligging van gebouwen afdoende kunnen 
regelen. 

5.2.2 Voorwaarden 

Indien zich, gezien vanuit de uitmonding voor de voorziening voor de afvoer van rookgas, op een 
afstand gelijk aan of groter dan 15 m bouwkundige belemmeringen bevinden over de gehele breedte 
van het gearceerde belemmeringsgebied volgens figuur 2, dan geldt dat: 

— indien de bovenrand van de belemmering samenvalt met de ondergrens van het 
belemmeringsgebied of zich daaronder bevindt, de afvoer zonder verdere maatregelen toelaatbaar 
is; 

— indien de bovenrand van de belemmering zich bevindt in het belemmeringsgebied, de afvoer 
toelaatbaar is als een goed functionerende afvoerkap is toegepast. 
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Figuur 2 — Schematische weergave van het belemmeringsgebied op een afstand van 15 m  

Indien zich, gezien vanuit de uitmonding van de voorziening voor de afvoer van rookgas, op een 
afstand kleiner dan 15 m bouwkundige belemmeringen bevinden over de gehele breedte van het 
gearceerde belemmeringsgebied volgens figuur 2, dan geldt dat: 

— indien de bovenrand van de belemmering samenvalt met de ondergrens van het 
belemmeringsgebied of zich daaronder bevindt, de afvoer zonder verdere maatregelen toelaatbaar 
is; 

— indien de bovenrand van de belemmering zich in het belemmeringsgebied bevindt, de afvoer niet 
toelaatbaar is. 

5.2.3 Werkwijze 

Bepaal de hellingshoek α van het dakvlak op 1° nauwkeurig. 

Bepaal de horizontale afstand a van het hart van de uitmonding tot de nok van het dak in m, met een 
nauwkeurigheid van tenminste 10 mm.  

Bepaal de uitmondingshoogte. 

De uitmondingshoogte (h) van de voorziening voor de afvoer van rookgas moet met een 
nauwkeurigheid van ten minste 10 mm worden bepaald. 

De volgende gevallen zijn te onderscheiden. 

a) Indien de dakhelling kleiner dan of gelijk is aan 23° en het dakvlak niet grenst aan een hoger 
opgaand dakvlak met een helling groter dan 23° of gevel, moet worden gecontroleerd of de 
uitmondingshoogte ten minste 0,5 m bedraagt. 

Indien hieraan is voldaan, is de stromingsrichting van binnen naar buiten gericht. 

b) Indien de dakhelling groter is dan 23° en a > 0,8 cos α, en het dakvlak niet grenst aan een hoger 
opgaand dakvlak met een helling groter dan 23° of gevel, moet worden gecontroleerd of de 
uitmondingshoogte van de voorziening voor de afvoer van rookgas voldoet aan formule (1): 

15°

15°

10°

15 m
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ℎ ≥ ( 0,5 +  0,16 × (𝛼 –  23) )  ×  𝑎 (1) 

met 

h  0,5 m 

waarin: 

h is de uitmondingshoogte van de voorziening voor de afvoer van rookgas, in m; 

α is de helling van het dakvlak, in °; 

a is de getalswaarde van de horizontale afstand van het hart van de uitmonding tot het 
hoogste punt van het dak waarvan het dakvlak deel uitmaakt, in m. 

Indien hieraan is voldaan, is de stromingsrichting van binnen naar buiten gericht. 

c) Indien de dakhelling groter is dan 23° en a  0,8 cos α, en het dakvlak niet grenst aan een hoger 
opgaand dakvlak met een helling groter dan 23° of gevel, moet worden gecontroleerd of de 
uitmondingshoogte van de voorziening voor de afvoer van rookgas voldoet aan formule (2):  

ℎ ≥  0,5 +  𝑎 ×  tan 𝛼  (2) 

Indien hieraan is voldaan, is de stromingsrichting van binnen naar buiten gericht. 

In alle andere gevallen: 
De uitmonding moet plaatsvinden in het vrije uitmondingsgebied.  

OPMERKING Voor een visualisering van de werkwijze bij de situaties b) en c) zie figuur 3. 

 

Figuur 3 —Uitmondingshoogten en vrij uitmondingsgebied 

dakvlak

0,8 cos 0,8 cos

m
in

ta
n



min( −23 ))+ 0,16 (

min( + tan )
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5.3 Bepalingsmethode voor de richting van de stroming in voorzieningen voor de 
afvoer van rookgas voor mechanische afvoer via een ventilator buiten het toestel 

Indien bij de capaciteitsbepaling volgens hoofdstuk 7 blijkt dat de capaciteit voldoende is voor het 
afvoeren van rookgassen, dan mag er vanuit worden gegaan dat de stromingsrichting correct is.  

Aanvullend zal dit voor een B11-toestel in combinatie met een externe ventilator moeten worden 
vastgesteld door te controleren of er geen rookgassen uit de trekonderbreker stromen.  

6 Bepalingsmethode voor beperking van de hinder voor de omgeving 

6.1 Algemeen  

Hinder door de afvoer van rookgassen met als gevolg dat de kwaliteit van de ventilatietoevoerlucht 
onvoldoende is, wordt behandeld in hoofdstuk 8.  

Hinder door de afvoer van rookgassen met als gevolg dat de kwaliteit van de buitenlucht ter plaatse 
van een buitenruimte onvoldoende is, wordt behandeld in 6.2.1 en 6.3.1. 

Hinder door de afvoer van rookgas met als gevolg dat er sprake is van ijsvorming ter plaatse van 
galerijen, wordt behandeld in 6.2.3. 

Hinder door de afvoer van rookgas met als gevolg visuele hinder (pluimvorming), geur of fijnstof, is 
geen onderwerp van gedetailleerde regeling in deze norm. Voor niet met gas gestookte toestellen 
wordt verwezen naar 6.3.1.   

Uitmondingen in gevels zijn uitsluitend toelaatbaar voor voorzieningen voor de afvoer van rookgas 
waarop: 

a) met gas gestookte gesloten toestellen met en zonder ventilator zijn aangesloten; 

b) met gas gestookte open toestellen met ventilator zijn aangesloten. 

OPMERKING In het Bouwbesluit 2012 zijn, in verband met maatregelen ter beperking van nadelige gevolgen 
voor de gezondheid, eisen gesteld aan de positie van afvoeren van rookgas ten opzichte van op het eigen perceel 
gelegen ventilatieluchtopeningen. Voor de afvoeren van rookgas ten opzichte van een niet op hetzelfde perceel 
gelegen ventilatieopening of venster, beperkt het Bouwbesluit zich tot het stellen van minimumafstanden.  
De fysische werkelijkheid strekt zich echter uit over de perceelgrens; dat wil zeggen met het aanhouden van 
minimumafstanden kan niet worden voorkomen dat 'over de perceelgrens' hinder in de vorm van 
condensvorming, pluimvorming, geur en of fijnstof van het rookgas kan worden waargenomen. Hoewel geen 
expliciete eis vanuit het bouwbesluit, doet men er verstandig aan om rekening te houden met dit gegeven. 

6.2 Met gas gestookte toestellen 

6.2.1 Uitmondingen ten opzichte van buitenruimten op het eigen perceel 

Indien de horizontale afstand tussen de uitmonding en de buitenruimte minder is dan 0,2B, dan moet 
de uitmonding zich altijd minimaal 2 m boven het vloeroppervlak van de buitenruimte bevinden. In 
andere gevallen moet de hoogte van de uitmonding minimaal 1 m zijn. 

Indien de gezamenlijke belasting van de uitmonding (CLV-uitmonding en/of verzamelkap) groter is 
dan 130 kW, dan moet de hoogte van de uitmonding minimaal 1,5 m zijn. 
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6.2.2 Uitmondingen ten opzichte van de perceelgrens  

Het Bouwbesluit 2012 regelt de afstand tussen uitmonding en perceelgrens of de afstand tussen 
uitmonding en openbare weg. De betreffende tekst van het Bouwbesluit 2012 komt op het volgende 
neer:  

De afstand tussen de uitmonding in een uitwendige scheidingsconstructie niet zijnde het dak en de 
perceelgrens, moet langszij gemeten ten minste 1 m en loodrecht op de uitwendige 
scheidingsconstructie gemeten ten minste 2 m bedragen, volgens figuur 4. Indien het perceel grenst 
aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, mag de afstand tot het hart van die weg, 
dat water of dat groen worden aangehouden. 

Indien de voorziening voor de afvoer van rookgas zich bevindt in een woonwagen, hoeven geen 
afstanden tot de rand van de standplaats in acht te worden genomen.  
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Figuur 4 — Toelichting op de afstand tussen gevelopeningen voor toevoer van lucht en afvoer 
van rookgas en de perceelgrens 
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6.2.3 Uitmondingen onder balkons en galerijen en in loggia’s 

Bepaal de afstand van een uitmonding van een voorziening voor de afvoer van rookgas in gevels tot: 

a) de onderkant van een uitstekend balkon;  

b) de onderkant van een uitstekende galerij; 

c) de bovenkant van een loggia met een diepte van meer dan 0,5 m. 

Controleer of deze afstand ten minste 0,6B, in m, met een minimum van 2 m bedraagt. 

 

Figuur 5 — Toelichting op de verticale afstand tussen gevelopeningen voor de afvoer van 
rookgas en balkons, galerijen en loggia's 

6.3 Toestellen gestookt met andere brandstoffen dan gas 

6.3.1 Positie van de uitmonding 

Om de kans op hinder als gevolg van geur en fijnstof te minimaliseren zal de uitmonding van toestellen 
gestookt met een andere brandstof dan gas in het gebied van vrije uitmonding (figuur 3) moeten 
worden gesitueerd. Ook moet aan de voorwaarden worden voldaan zoals gedefinieerd in 5.2.2 

OPMERKING 1 Hiermee is niet gegarandeerd dat in absolute zin geen hinder wordt ervaren. Met name in 
situaties waarbij zich op korte afstand van de uitmonding hoger opgaande bouwwerken bevinden, is meer 
hinder te verwachten. 
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6.3.2 Uitmondingen ten opzichte van buitenruimten 

Daar waar een uitmonding zich bevindt in de nabijheid van een buitenruimte, moet de afstand tussen 
de uitmonding en de randen van de buitenruimte voldoen aan de afstand die volgt uit de berekening 
van de verdunningsfactor (hoofdstuk 8). De grenzen van de buitenruimte worden beschouwd als 
ventilatietoevoeropening.  

7 Bepalingsmethoden voor de capaciteit van voorzieningen voor de afvoer 
van rookgas 

Voor toestellen van typen B1, B2, C4, C6, C8, C10 en C12 moet de capaciteit van de voorziening voor de 
afvoer van rookgas worden bepaald volgens NEN-EN 13384-1 en NEN-EN 13384-2.  

Voor overige typen met gas gestookte toestellen, dit zijn toestellen met toestelgebonden 
afvoersystemen (tabel 2), is de bepaling van de capaciteit geregeld op basis van de Verordening 
gastoestellen 2016/426/EU. Zie hiervoor de installatie-instructies die horen bij het toestel met 
CE-markering. 

Voor niet-met gas gestookte toestellen gelden dezelfde uitgangspunten. Deze toestellen kennen echter 
niet de typeaanduidingen, zoals C6, enz. De uitwerking is in het algemeen geregeld op basis van de 
Verordening bouwproducten 2011/305/EU. Geeft de toestelfabrikant geen informatie over de 
capaciteitbepaling, dan moet deze worden bepaald volgens NEN-EN 13384-1 en NEN-EN 13384-2. 

Bij het hanteren van de berekeningsmethode volgens NEN-EN 13384-1 en NEN-EN 13384-2 moet 
rekening worden gehouden met extra tegendrukken en forfaitaire waardes zoals gedefinieerd in 
bijlage A. Dit geldt alleen bij open toestellen. 

OPMERKING Voor gastoestellen waarvan de voorziening voor de afvoer van rookgas geen onderdeel 
uitmaakt van het toestel, wordt in het algemeen de benodigde capaciteit opgegeven door de toestelfabrikant. 

Voor een in situ geconstrueerde niet-met gas gestookte voorziening geldt geen CE-markering en moet 
de capaciteitsberekening worden uitgevoerd volgens NEN-EN 13384-1 en NEN-EN 13384-2.  

8 Berekeningsmethode voor de verdunningsfactor 

8.1 Beginsel 

Verse lucht voor een verblijfsgebied of verblijfsruimte, beide bestemd voor het verblijven van mensen, 
moet van voldoende kwaliteit zijn. Aangenomen wordt dat de buitenlucht ter plaatse van een 
uitwendige scheidingsconstructie aan dit uitgangspunt voldoet bij inachtneming van de bepalingen 
voor situering van afvoeropeningen van een voorziening voor luchtverversing bestemd voor de afvoer 
van binnenlucht, en van een voorziening voor de afvoer van rookgas. 

Met de rekenmethode wordt de verdunningsfactor berekend tussen de plaats van de instroomopening 
van een luchttoevoer voor de ventilatie of de verbrandingsluchttoevoer en de plaats van de 
uitstroomopening van een voorziening voor de afvoer van rookgas. 

Een opening van de voorziening voor luchtverversing ligt daarbij op een afstand van ten minste 2 m 
van de perceelgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van het gebouw. 
Indien het perceel waarop het gebouw ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar 
groen, is de afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen.  
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Indien de voorziening voor de afvoer van rookgas zich bevindt in een woonwagen, hoeven geen 
afstanden tot de rand van de standplaats in acht te worden genomen. 

De methode controleert ook de vereiste verdunningsfactor tussen de plaats van de uitstroomopening 
voor de afvoer van binnenlucht en de instroomopening van een luchttoevoer voor de ventilatie, en een 
verbrandingsluchttoevoer waarbij de verbrandingslucht mede via een verblijfsgebied bestemd voor 
het verblijven van mensen toestroomt naar een verbrandingstoestel. 

De methode bestaat uit het bepalen van de situatie overeenkomstig 8.3 en het uitvoeren van de 
berekening volgens 8.2.  

Bij het bepalen van de verdunningsfactor van een toevoer voor luchtverversing, blijven buiten 
beschouwing alle voorzieningen van luchttoevoer/afvoer en rookgasafvoeren die zich niet op het 
perceel bevinden van het betreffende gebouw. Dit geldt ook voor ontluchting(en) bestemd voor 
afvalwater en fecaliën alsmede een spuivoorziening in het betreffende gebouw. 

OPMERKING 1 In het Bouwbesluit zijn, in verband met maatregelen ter beperking van nadelige gevolgen voor 
de gezondheid, eisen gesteld aan de positie van afvoeren van rookgas ten opzichte van op het eigen perceel 
gelegen ventilatieluchtopeningen. Voor de afvoeren van rookgas ten opzichte van een niet op hetzelfde perceel 
gelegen ventilatieopening of venster, beperkt het Bouwbesluit zich tot het stellen van minimumafstanden.  
De fysische werkelijkheid strekt zich echter uit over de perceelgrens; dat wil zeggen met het aanhouden van 
minimumafstanden kan niet worden voorkomen dat 'over de perceelgrens' hinder in de vorm van 
condensvorming, pluimvorming, geur en of fijnstof van het rookgas kan worden waargenomen. Hoewel geen 
expliciete eis vanuit het Bouwbesluit, doet men er verstandig aan om rekening te houden met dit gegeven. 

OPMERKING 2 Toepassing van deze bepalingsmethode kan leiden tot verschillen in oplossingen tussen in een 
woongebouw gelegen woonfuncties en niet in een woongebouw gelegen woonfuncties. 

Voor een woonwagen wordt geen rekening gehouden met een voorziening voor de toevoer van 
verbrandingslucht en van een voorziening voor de luchtverversing bestemd voor de toevoer van verse 
lucht, waarvan de openingen zich niet bevinden op de standplaats waarop de woonwagen staat. 

Een uitmonding van de voorziening voor de afvoer van rookgas gelegen in een uitwendige 
scheidingsconstructie, niet zijnde het dak, ligt daarbij op een afstand van ten minste 2 m van de 
perceelgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van het gebouw en langszij 
gemeten ten minste 1 m. Indien het perceel waarop het gebouw ligt, grenst aan een openbare weg, 
openbaar water of openbaar groen, mag de afstand tot het hart van die weg, dat water of dat groen 
worden aangehouden. 

Indien de voorziening voor de afvoer van rookgas zich bevindt in een woonwagen, hoeven geen 
afstanden tot de rand van de standplaats in acht te worden genomen. 

8.2 Rekenregels 

Bepaal het hoogteverschil (Δh) tussen de rand van de afvoeropening en de rand van een 
toevoeropening in m, afgerond op één decimaal achter de komma. 

Bepaal de lengte van de verbindingslijn (l) tussen de rand van de opening voor de afvoer van rookgas 
en de rand van de opening voor de toevoer van buitenlucht in m, afgerond op één decimaal achter de 
komma. Indien er sprake is van een denkbeeldig uitmondingsgebied, bepaal dan de lengte van de 
verbindingslijn (l) tussen de rand van de opening voor de toevoer van buitenlucht en het grensvlak 
van een denkbeeldig uitmondingsgebied voor de afvoer van binnenlucht naar buiten of voor de afvoer 
van rookgas in m, afgerond op één decimaal achter de komma. 
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Voor de bepaling van de belasting bij warmtapwatertoestellen, met een nominale belasting tot 40 kW, 
hoeft slechts 50 % van de nominale belasting in rekening te worden gebracht. 

Bepaal met behulp van tabel 3 afhankelijk van de situatie welke coëfficiënten C1 en C2 in formule (4) 
moeten worden gebruikt. Voor de onderscheiden situaties geldt het gestelde in 8.3. 

Bepaal, afhankelijk van de soort afvoer, met welke capaciteit of belasting moet worden gerekend. 

Voor een voorziening voor de afvoer van rookgas, bestemd voor een op met vaste brandstof gestookt 
verbrandingstoestel, geldt een minimale rekenwaarde van 15 kW. 

Bereken met formule (4) afgerond op vijf decimalen, de optredende verdunningsfactor. 

𝑓 =
√𝐵

𝐶1 × 𝑙 + 𝐶2 × Δℎ
 (4) 

waarin: 

f is de verdunningsfactor; 

B is de nominale belasting van een voorziening (Btot en/of Bsom) voor de afvoer van 
rookgas, in kW; 

l is de getalswaarde van de lengte van de verbindingslijn in m tussen een opening van een 
component voor de toevoer van verse lucht van een voorziening voor luchtverversing of 
een component voor de toevoer van verbrandingslucht van een voorziening voor de 
toevoer van verbrandingslucht, mits deze lucht mede via een verblijfsgebied of 
verblijfsruimte bestemd voor het verblijven van mensen wordt toegevoerd, en een 
opening van een voorziening voor de afvoer van rookgas, of de rand van een denkbeeldig 
uitmondingsgebied; 

Δh is de getalswaarde van het hoogteverschil in m tussen een opening van een component 
voor de toevoer van verse lucht van een voorziening voor luchtverversing of een opening 
voor de toevoer van verbrandingslucht van een voorziening voor de toevoer van 
verbrandingslucht, mits deze lucht mede via een verblijfsgebied of verblijfsruimte 
bestemd voor het verblijven van mensen wordt toegevoerd, en een opening van een 
voorziening voor de afvoer van rookgas; 

C1, C2  zijn verdunningscoëfficiënten. 
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Tabel 3 — Tabel met de coëfficiënten C1 en C2 afhankelijk van de situatie en de aard van de 
afvoer 

Soort afvoer Coëffi-
ciënt 

Situaties (8.3.2 t/m 8.3.18) 

  1, 6, 
8, 9 

2 3, 15 4, 16 5, 7, 
10 

11, 
13 

12 14 17 

Rookgasafvoer 
(met gas 
gestookt) 

C1 163 60 500 500 80 110 163 163 110 

C2 325 60 0 –325 80 325 60 80 325 

Rookgasafvoer 
(andere 
brandstoffen) 

C1 325 220 n.v.t.  a n.v.t.  a 220 n.v.t. a n.v.t.  a n.v.t. a n.v.t. a 

C2 1 100 220 n.v.t. a n.v.t. a 650 n.v.t. a n.v.t. a n.v.t. a n.v.t. a 

a  N.v.t. duidt hier op situaties die niet zijn toegelaten. 

8.3 Bepaling van de aard van de situatie 

8.3.1 Situering van de instroomopening ten opzichte van de uitstroomopening 

Bepaal aan de hand van de figuren in 8.3.2 tot en met 8.3.18 welke situatie van toepassing is. 

8.3.2 Situatie 1 

Situatie 1 wordt als volgt omschreven: 

Een toevoer in een gevel ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een hoger gelegen 
dakvlak, 

en 

een toevoer in een dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23° ten opzichte van een hoger of 
even hoog gelegen afvoer in een hoger aangrenzend dakvlak met een helling kleiner dan 23°.  

 

Legenda 

A afvoer 
D dak 
G gevel 
T toevoer 
Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening 

Figuur 6 — Situatie 1 
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8.3.3 Situatie 2 

Situatie 2 wordt als volgt omschreven: 

Een toevoer in een gevel ten opzichte van een afvoer in een lager gelegen aangrenzend dakvlak, 

en  

een toevoer in een gevel ten opzichte van een afvoer in een lager gelegen gevel waarbij de gevels 
worden gescheiden door een dakvlak. Voor een inspringende gevel moet de lengte van de 
verbindingslijn, tussen de afvoer tot de eerst bovengelegen dakrand, minder dan 1 m bedragen bij met 

gas gestookte toestellen. 

 

Legenda 

A afvoer 
D dak 
G gevel 
T toevoer  
Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening 
 
OPMERKING De rechterfiguur is alleen van toepassing voor met gas gestookte toestellen.  

Figuur 7 — Situatie 2  

8.3.4 Situatie 3 

Situatie 3 wordt als volgt omschreven: 

Een toevoer in een gevel ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een gevel. 
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Legenda 

A afvoer 
G gevel 
T toevoer  
Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening 

Figuur 8 — Situatie 3 

8.3.5 Situatie 4 

Situatie 4 wordt als volgt omschreven: 

Een toevoer in een gevel ten opzichte van een lager gelegen afvoer in een gevel. 

 

Legenda 

A afvoer 
G gevel 
T toevoer  
Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening 

Figuur 9 — Situatie 4 

8.3.6 Situatie 5 

Situatie 5 wordt als volgt omschreven: 

Een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een dakvlak, alle 
met een helling kleiner dan 23°. 
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Legenda 

A afvoer 
D dak 
T toevoer  
Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening 

Figuur 10 — Situatie 5 

8.3.7 Situatie 6 

Situatie 6 wordt als volgt omschreven: 

Een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in hetzelfde 
dakvlak of een hoger gelegen aangrenzend dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23°. 

 

Legenda 

A afvoer 
D dak 
T toevoer  
Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening 

Figuur 11 — Situatie 6 

8.3.8 Situatie 7 

Situatie 7 wordt als volgt omschreven: 

Een toevoer in een dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23° ten opzichte van een lager 
gelegen afvoer in hetzelfde dakvlak of een lager gelegen aangrenzend dakvlak. 
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Legenda 

A afvoer 
D dak 
T toevoer 
Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening 

Figuur 12 — Situatie 7 

8.3.9 Situatie 8 

Situatie 8 wordt als volgt omschreven: 

Een toevoer in een dakvlak of gevel ten opzichte van een afvoer in een achtergelegen dakvlak of gevel 
waarbij ten minste één van de dakvlakken een helling gelijk aan of groter dan 23° heeft. 

OPMERKING De toevoer kan lager, hoger of even hoog zijn gelegen ten opzichte van de afvoer. 

 

Legenda 

A afvoer 
D dak 
G gevel 
T toevoer  
Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening 

Figuur 13 — Situatie 8 
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8.3.10 Situatie 9 

Situatie 9 wordt als volgt omschreven: 

Een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen verticale afvoer in 
een tegenoverliggende gevel of een tegenoverliggend dakvlak, 

en 

een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen verticale afvoer in 
een horizontaal dakvlak gelegen tussen de gevel of het dakvlak en een tegenoverliggende gevel of een 
tegenoverliggend dakvlak. 

 

Legenda 

A afvoer 
D dak 
G gevel 
T toevoer  
Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening 

Figuur 14 — Situatie 9 

8.3.11 Situatie 10 

Situatie 10 wordt als volgt omschreven: 

Een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een lager gelegen verticale afvoer in een 
tegenoverliggende gevel of een tegenoverliggend dakvlak, 

en 

een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een lager gelegen verticale afvoer in een 
horizontaal dakvlak gelegen tussen de gevel of het dakvlak en een tegenoverliggende gevel of een 
tegenoverliggend dakvlak. 

 
Legenda 
A afvoer 
D dak 
G gevel 
T toevoer 
Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening 

Figuur 15 — Situatie 10 
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8.3.12 Situatie 11 

Situatie 11 wordt als volgt omschreven: 

Een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen horizontale 
afvoer in een tegenoverliggende gevel of tegenoverliggend dakvlak met een helling gelijk aan of groter 
dan 23°. 

 

Legenda 

A afvoer 
D dak 
G gevel 
T toevoer  
Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening 

Figuur 16 — Situatie 11 

8.3.13 Situatie 12 

Situatie 12 wordt als volgt omschreven: 

Een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een lager gelegen horizontale afvoer in een 
tegenoverliggende gevel of tegenoverliggend dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23°. 
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Legenda 

A afvoer 
D dak 
G gevel 
T toevoer  
Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening 

Figuur 17 — Situatie 12 

8.3.14 Situatie 13 

Situatie 13 wordt als volgt omschreven: 

Een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een afvoer in een hoger gelegen gevel. 

 

Legenda 

A afvoer 
D dak 
G gevel 
T toevoer  
Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening 

Figuur 18 — Situatie 13 
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8.3.15 Situatie 14 

Situatie 14 wordt als volgt omschreven: 

Een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een afvoer in een lager gelegen gevel, 

en 

een toevoer in een dakvlak met een helling kleiner dan 23° ten opzichte van een afvoer in een lager 
aangrenzend dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23°. 

 

Legenda 

A afvoer 
D dak 
G gevel 
T toevoer 
Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening 

Figuur 19 — Situatie 14 

8.3.16 Situatie 15 

Situatie 15 wordt als volgt omschreven: 

Een toevoer in de gevel ten opzichte van een hoger gelegen of even hoog gelegen afvoer in een 
aangrenzende of versprongen gevel waarbij de hoek β tussen de twee gevels in het horizontale vlak 
gelijk is aan of groter is dan 180°. 
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Legenda 

A afvoer 
G gevel 
T toevoer  
Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening 

Figuur 20 — Situatie 15 

8.3.17 Situatie 16 

Situatie 16 wordt als volgt omschreven: 

Een toevoer in de gevel ten opzichte van een lager gelegen afvoer in een aangrenzende of versprongen 
gevel waarbij de hoek β tussen de twee gevels in het horizontale vlak gelijk is aan of groter is dan 180°. 

 

Legenda 

A afvoer 
G gevel 
T toevoer  
Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening 

Figuur 21 — Situatie 16 
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8.3.18 Situatie 17 

Situatie 17 wordt als volgt omschreven: 

Een toevoer in een gevel ten opzichte van een afvoer in een aangrenzende gevel waarbij de hoek β 
tussen de twee gevels in het horizontale vlak kleiner is dan 180°. 

OPMERKING De toevoer kan lager, hoger of even hoog zijn gelegen ten opzichte van de afvoer. 

 

Legenda 

A afvoer 
G gevel 
T toevoer 

Figuur 22 — Situatie 17 

9 Bepalingsmethode voor de rookgasdoorlatendheid 

9.1 Beginsel 

De voorziening voor de afvoer van rookgas, voor zover binnen het gebouw gelegen, wordt onder druk 
gezet met lucht door middel van een regelbare ventilator. Gedurende de meettijd moet de druk 
worden gehandhaafd. De bepalingsmethode bestaat uit het uitvoeren van een proef volgens 9.2. 

Voor afvoersystemen die werken met een hogere overdruk dan 200 Pa, moet een drukwaarde worden 
ingesteld die overeenkomt met deze hogere waarde. Informatie over deze waarde is te vinden bij de 
toestelgegevens.  

9.2 Proef 

9.2.1 Algemeen 

De proef moet onder de voorwaarden vermeld in 9.2.2 worden uitgevoerd, met hulpmiddelen en 
toestellen vermeld in 9.2.3 en op een wijze als beschreven in 9.2.4 en schematisch weergegeven in 
figuur 23. 

9.2.2 Voorwaarden 

Alle open verbindingen van de afvoervoorziening met de buitenlucht moeten zijn afgesloten of tijdelijk 
zijn afgedicht. 
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9.2.3 Toestellen en hulpmiddelen 

De volgende toestellen en hulpmiddelen worden gebruikt bij de proef: 

— Ventilator: een regelbare ventilator in staat om, door luchttransport, een luchtdrukverschil tussen 
de afvoervoorziening en de omgeving te handhaven van ten minste 200 Pa bij 
overdrukvoorzieningen en ten minste 40 Pa bij onderdrukvoorzieningen. 

— Volumestroommeter: een regelbare ventilator in staat om, door luchttransport, een 
luchtdrukverschil tussen de afvoervoorziening en de omgeving te handhaven van ten minste 200 Pa 
bij overdrukvoorzieningen en ten minste 40 Pa bij onderdrukvoorzieningen. 

— Drukverschilmeter: een geijkte drukverschilmeter met een meetgebied van circa 40 Pa tot circa 
200 Pa. De onnauwkeurigheid van de drukverschilmeter mag ten hoogste 5 % van de meetwaarde 
bedragen. 

— Aansluiting van de ventilator op de afvoervoorziening: een meetbuis met passtukken waarmee de 
ventilator en de debietmeter op de afvoervoorziening worden aangesloten. 

9.2.4 Werkwijze 

De werkwijze om de rookgasdoorlatendheid te bepalen, is als volgt. 

— Stel vast welke gedeelten van de afvoervoorziening onder de voorwaarden van 9.2.2 kunnen 
worden beproefd. 

— Bepaal de te meten inwendige oppervlakte van de rookgasafvoervoorziening, in m2. 

— Breng de aansluiting op de perszijde van de ventilator, de volumestroommeter en 
drukverschilmeter op de te beproeven afvoervoorziening aan. 

— Dicht alle overige open verbindingen met de buitenlucht af. 

— Onderwerp het deel van de voorziening voor de afvoer van rookgas aan een inwendige overdruk 
van 40 Pa bij onderdrukvoorzieningen en van 200 Pa (of hoger, zie 9.1) bij overdrukvoorzieningen.  

— Bepaal de volumestroom om de vereiste druk in stand te houden. Stel vast of de gemeten 
volumestroom (de lekkage) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012.  

 

Figuur 23 — Schematisering van de meetopstelling 

ventilator

te testen rookgasafvoervoorziening

volumestroommeter
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Bijlage A 
(normatief) 

Uitgangspunten voor de bepaling van de capaciteit 

In hoofdstuk 7 worden de bepalingsmethoden beschreven voor de capaciteit van voorzieningen voor 
de afvoer van rookgas. Voor open toestellen moet daarbij rekening worden gehouden met een aantal 
relevante algemene aspecten en met specifieke Nederlandse randvoorwaarden.  

1) Algemene aspecten: 

— de trekhoogte (verticale lengte) en de totale lengte van de afvoervoorziening; 

— de doorsnede; oppervlakte van de afvoervoorziening; 

— de thermische isolatiewaarde van de wand van de afvoervoorziening; 

— de stromingsweerstand; deze moet bij open toestellen beperkt blijven, omdat het rookgastransport 
via natuurlijke wijze plaatsvindt;  

— de brandstofsoort; 

— de belasting van het toestel; 

— de verdunning van de rook (rookverdunningsfactor); 

— de temperatuur waarmee de rook het toestel verlaat (intredetemperatuur); 

— de voor het toestel vereiste trek; 

— de extra weerstand op de uitmonding; 

— de ruwheid en de kanaal- en vormweerstanden van de afvoervoorziening; 

— de door de rookgasafvoerventilator op te wekken onderdruk. 

Speciale aandacht moet worden geschonken aan afvoersystemen van toestellen met een relatief lage 
rookgastemperatuur (o.a. pelletkachels). In deze afvoersystemen kan relatief snel condensatie 
optreden. Hierdoor treedt vervuiling op en kan er roetaanslag zijn waardoor schoorsteenbrand zou 
kunnen ontstaan. Bij de keuze van de diameter moet hiermee rekening worden gehouden. Een kleine 
diameter in combinatie met een goed geïsoleerd afvoersysteem zorgt voor een langere droge lengte. 

2) Specifieke Nederlandse randvoorwaarden die van belang zijn bij de bepaling van de capaciteit: 

Bij het hanteren van de berekeningsmethode volgens de in hoofdstuk 7 genoemde NEN-EN-normen 
moet rekening worden gehouden met de randvoorwaarden die gelden in Nederland t.a.v. lokale 
omstandigheden, forfaitaire waarden en de specifieke drukken die gelden voor een specifiek 
kustgebied, zoals vermeld in bijlage B. 
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De volgende randvoorwaarden zijn van belang. 

— Voor open toestellen geldt 25 Pa extra te overwinnen druk in het geval van een mechanisch 
ventilatiesysteem. Dit betekent in dit geval dat een open toestel ondersteuning moet hebben van 
een (rookgas)ventilator. Zonder deze ondersteuning is er een reëel gevaar van terugstromend 
rookgas naar de opstellingsruimte. 

— De belasting van een open haard wordt gesteld op 15 kW als forfaitaire waarde, de 
rookgastemperatuur op 183 °C en het rookgasdebiet op 155 m3/h. 

— Voor toestellen die alleen afhankelijk zijn van de thermische trek van het afvoersysteem geldt 
verder dat andere openingen in het rookgasafvoersysteem dan de aansluitopening voor de 
aansluitleiding naar het toestel, niet zijn toegelaten. 

— Voor open toestellen moet er rekening worden gehouden met extra weerstand op de uitmonding in 
die gevallen waarbij de uitmonding qua plaats en hoogte is gelegen binnen het gebied volgens de 
hieronder genoemde punten bij a), b), c) of d). 

 
a) Uitmonding in het gebied begrensd door het dakvlak waarin de voorziening voor de afvoer van 

rookgas zich bevindt, waarvan de helling van het dak α groter is dan 23°, en de begrenzinglijn, 
uitgedrukt door de volgende formules: 

— indien I > 0,8 cos α:  h = ( 0,5 + 0,16 × (α - 23)) × a met een minimum van 0,5 m 
 
— indien I ≤ 0,8 cos α:  h = 0,5 + a × tan α 
 
waarin: 

l is de lengte van de verbindingslijn, in m; 

h is de lengte van de verbindingslijn tussen het dakvlak en de begrenzing van het 
drukgebied, in m; 

α  is de helling van het dakvlak, in °; 

a  is de lengte van de horizontale verbindingslijn tussen het hart van de uitmonding tot 
het hoogste punt van het dak waarvan het dakvlak deel uitmaakt, in m. 

b) Uitmonding in het gebied begrensd door het dakvlak waarin de voorziening voor de afvoer van 
rookgas zich bevindt, waarvan de helling van het dak kleiner is dan 23°, en de begrenzinglijn 
die grenst aan een hoger opgaand dakvlak met een helling groter dan 23°, uitgedrukt door de 
volgende formules: 

— indien a > 0,8 cos α:  h = ( 0,5 + 0,16 ×(α - 23)) × a met een minimum van 0,5 m 

— indien a ≤ 0,8 × cos α:  h = 0,5 + a × tan α 

waarin: 

h is de lengte van de verbindingslijn tussen het dakvlak en de begrenzing van het 
drukgebied, in m; 

α  is de helling van het hoger opgaande dakvlak, in °; 

a is de lengte van de horizontale verbindingslijn tussen het hart van de uitmonding tot 
het hoogste punt van het dak waarvan het dakvlak deel uitmaakt, in m. 
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c) Uitmonding in het gebied begrensd door het dakvlak waarin de voorziening voor de afvoer van 
rookgas zich bevindt, waarvan de dakhelling kleiner dan of gelijk is aan 23°, en het vlak gelegen 
op een afstand h = 0,5 m, onder voorwaarde dat het dakvlak niet grenst aan een hoger opgaand 
dakvlak met een helling groter dan 23° of gevel. 

Indien de uitmonding is gelegen in een gebied volgens a), b), of c) moet met een waarde voor de 
extra weerstand op de uitmonding Δpuit rekening worden gehouden: 

Δpuit is 40 Pa voor het kustgebied; 

Δpuit is 25 Pa voor het binnenland. 

d) Buiten de hiervoor beschouwde uitmondingsgebieden geldt Δpuit = 0 Pa. 
 

De verdeling kustgebied en binnenland is in bijlage B weergegeven. 
 
OPMERKING Deze tegendrukken berusten op wetenschappelijk onderzoek, waarbij met modellen in een 
windtunnel is nagegaan bij welke uitmondingshoogten bovendaks afhankelijk van de dakhelling er een grotere 
onderdruk heerst dan aan de lijzijde van het gebouw. 

In figuur A.1 is een voorbeeld van een bedoeld gebied gegeven behorend bij het getekende gebouw. 

 

Figuur A.1– Δpuit voor verschillende uitmondingsgebieden 

Indien er wel bouwkundige belemmeringen aanwezig zijn, zoals bedoeld in de tweede voorwaarde van 
5.2.2 en aangegeven in figuur 3, moet met een extra tegendruk op de uitmonding rekening worden 
gehouden waarmee de extra weerstand op de uitmonding moet worden verhoogd. 
 
Hiervoor geldt: 
 

Δpuit  is 20 Pa voor het kustgebied; 

Δpuit  is 12 Pa voor het binnenland. 

De verdeling kustgebied en binnenland is in bijlage B weergegeven.  
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Bepaling van de extra weerstand op een uitmonding in een gevel 
 
Bij uitmonding in een gevel moet met een waarde voor de extra weerstand op de uitmonding rekening 
worden gehouden: 

Δpuit  is 40 Pa voor het kustgebied; 

Δpuit  is 25 Pa voor het binnenland. 

Indien er bouwkundige belemmeringen aanwezig zijn, zoals bedoeld in de tweede voorwaarde van 
5.2.2 en aangegeven in figuur 3, moet met een extra tegendruk op de uitmonding rekening worden 
gehouden waarmee de extra weerstand op de uitmonding moet worden verhoogd. 

Hiervoor geldt: 

Δpuit  is 20 Pa voor het kustgebied; 

Δpuit  is 12 Pa voor het binnenland. 

De verdeling kustgebied en binnenland is in bijlage B weergegeven.  
Vanwege de optredende drukken, zoals bovenstaand is bepaald, moeten open toestellen in de meeste 
gevallen een rookgasventilator bezitten. In tabel A.1 is een samenvatting gegeven voor de extra 
weerstanden in Pa op de uitmonding. 

Tabel A.1-– Extra weerstand op de uitmonding 

 Kustgebied Binnenland 

  Gebied volgens 
d)  

Gebied volgens 
a), b), c) en of 

gevel 

Gebied volgens 
d) 

Gebied volgens 
a), b), c) en gevel 

Δpuit zonder 
belemmering 

 

0 

 

40 

 

0 

 

25 

Δpuit, binnen het 
belemmerings-
gebied 

 

20 

 

20 

 

12 

 

12 

Totale extra 
weerstand op de 
uitmonding 

 

20 

 

60 

 

12 

 

37 

OPMERKING In bijlage B worden definities gegeven van kustgebied en binnenland.  

 
Het Bouwbesluit geeft bij belemmeringen uitsluitend voorschriften voor zover het bouwwerken 
betreft op hetzelfde perceel. Aangezien de fysica over de perceelgrens gaat, verdient het aanbeveling 
bij de beoordeling rekening te houden met bouwwerken op verschillende percelen.  
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Bijlage B 
(normatief) 

 
Overzichtskaart van kustgebied en binnenland 

 

Figuur B.1 — Verdeling kustgebied en binnenland 
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Tabel B.1 ⎯ Postcodes behorende bij de windsnelheidsgebieden van figuur B.1a Den Helder e.o. 

17.. 1780 
1781 

 1782 
1783 

 1784 
1785 

 1786 
1787 

      

Kustgebied       
16.. 1600 

1601 
1602 
1606 

16.. 
 
 
17.. 

1691 
1693 
1695 
alle 

19.. 1930 
1931 
1934 
1935 

26.. 
 
 
31.. 

2691 
2692 
2693 
3150 

82.. 8233 
8241 
8242 
8243 

86.. 8611 
8612 
8614 
8618 

90.. 9076 
9077 
9078 
9079 

  
1607 

behalve 
1780 t.m. 
1787 

  
1970 

  
3151 

  
8244 

  
8620 

  
9082 

 1608 
1609 
1610 
1611 
1613 
1614 
1616 
1617 
1619 
1640 
1641 
1642 
1643 
1652 
1654 
1655 
1657 
1658 
1660 
1661 
1662 
1663 
1670 
1671 
1674 
1676 
1678 
1679 
1680 

18.. 1801 
1802 
1811 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1829 
1830 
1831 
1832 
1834 
1842 
1850 
1851 
1852 
1860 
1861 
1862 
1865 
1870 
1871 
1873 

 
 
 
 
 
 
20.. 
 
 
22.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.. 
26.. 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
2040 
2041 
2042 
2200 
2201 
2202 
2203 
2210 
2211 
2220 
2221 
2222 
2223 
2224 
2225 
2240 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
alle 
2680 

32.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43.. 
44.. 
45.. 
46.. 
82.. 

3220 
3221 
3222 
3223 
3224 
3230 
3231 
3232 
3233 
3234 
3235 
alle 
alle 
alle 
alle 
8200 
8201 
8202 
8203 
8204 
8211 
8212 
8218 
8219 
8221 
8222 
8223 
8224 
8225 

 
83.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85.. 

8255 
8300 
8301 
8302 
8303 
8304 
8308 
8309 
8310 
8311 
8312 
8313 
8314 
8522 
8530 
8531 
8550 
8551 
8556 
8560 
8561 
8563 
8564 
8565 
8566 
8567 
8571 
8572 
8573 

 
 
 
 
 
 
87.. 
88.. 
90.. 

8621 
8622 
8632 
8633 
8650 
8651 
alle 
alle 
9027 
9033 
9034 
9035 
9036 
9037 
9038 
9040 
9041 
9043 
9044 
9045 
9047 
9050 
9051 
9053 
9054 
9055 
9056 
9057 
9061 

 
91.. 
92.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97.. 
 
 
 
 
98.. 

9091 
alle 
9270 
9271 
9290 
9291 
9293 
9294 
9295 
9296 
9297 
9298 
9770 
9771 
9773 
9780 
9781 
9852 
9853 
9880 
9881 
9882 
9883 
9884 
9885 
9886 
9890 
9891 
9892 

 1687 
1688 
1689 

19.. 1900 
1901 
1902 

 2681 
2684 
2690 

 8226 
8231 
8232 

 8574 
8581 
8584 

 9063 
9071 
9074 

 
99.. 

9893 
alle 

Binnenland       
Alle overige postcodes       
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Waarom	betaalt	u	voor	een	norm?	
Normen	zijn	afspraken	voor	en	door	de	markt,	zo	ook	deze	norm.	NEN	begeleidt	het	gehele	
normalisatieproces.	Van	het	bijeenbrengen	van	partijen,	het	maken	en	vastleggen	van	de	afspraken	en	
het	bieden	van	hulp	bij	de	toepassing	van	de	normen.	Om	deze	diensten	te	kunnen	bekostigen	betalen	
alle	belanghebbende	partijen	die	aan	tafel	zitten	voor	het	normalisatieproces,	en	u	als	gebruiker	voor	
normen	en	trainingen.	NEN	is	een	stichting	en	heeft	geen	winstoogmerk.	

Wat	is	nu	precies	de	toegevoegde	waarde	van	normen?	
Stelt	u	zich	eens	voor	…	u	wilt	in	het	buitenland	geld	pinnen,	maar	uw	bankpas	past	niet.	Of	uw	nieuwe	
telefoon	herkent	uw	simkaart	niet.	De	samenstelling	van	de	benzine	over	de	grens	is	anders,	waardoor	
u	niet	kunt	tanken.	Het	dagelijks	leven	zou	zonder	goede	afspraken	over	producten,	processen	en	
diensten	een	stuk	complexer	zijn.	

Het	maken	en	vastleggen	van	afspraken	door	belanghebbende	partijen	noemen	we	het	
normalisatieproces.	Normalisatie	had	vanouds	betrekking	op	techniek	en	producten.	Nu	worden	
steeds	vaker	normen	voor	diensten	ontwikkeld.	Zo	zijn	er	afspraken	op	het	gebied	van	
gezondheidszorg,	schuldhulpverlening,	kennisintensieve	dienstverlening,	externe	veiligheid	en	MVO.	

Normen	zorgen	voor	verbetering	van	producten,	diensten	en	processen;	qua	veiligheid,	gezondheid,	
efficiëntie,	kwaliteit	en	duurzaamheid.	Dit	ziet	u	op	de	werkvloer,	in	de	omgang	met	elkaar	en	in	de	
samenleving	als	geheel.	Organisaties	die	normalisatie	onderdeel	van	hun	strategie	maken,	vergroten	
hun	professionaliteit,	betrouwbaarheid	en	concurrentiekracht.	

Wat	doet	NEN?	
NEN	ondersteunt	in	Nederland	het	normalisatieproces.	Als	een	partij	zich	tot	NEN	richt	met	de	vraag	
om	een	afspraak	tot	stand	te	brengen,	gaan	wij	aan	de	slag.	We	onderzoeken	in	hoeverre	normalisatie	
mogelijk	is	en	er	interesse	voor	bestaat.	Wij	nodigen	vervolgens	alle	belanghebbende	partijen	uit	om	
deel	te	nemen.	Een	breed	draagvlak	is	een	randvoorwaarde.	De	afspraken	komen	op	basis	van	
consensus	tot	stand	en	worden	vastgelegd	in	een	document.	Dit	is	meestal	een	norm.	Afspraken	die	in	
een	NEN‐norm	zijn	vastgelegd	mogen	niet	conflicteren	met	andere	geldige	NEN‐normen.	NEN‐normen	
vormen	samen	een	coherent	geheel.	Een	belanghebbende	partij	kan	een	producent,	ondernemer,	
dienstverlener,	gebruiker,	maar	ook	de	overheid	of	een	consumenten‐	of	onderzoeksorganisatie	zijn.	

De	vraag	is	niet	altijd	om	een	norm	te	ontwikkelen.	Vanuit	de	overheid	komt	regelmatig	het	verzoek	
om	te	onderzoeken	of	er	binnen	een	bepaalde	sector	of	op	een	bepaald	terrein	normalisatie	mogelijk	
is.	NEN	doet	dan	onderzoek	en	start	afhankelijk	van	de	uitkomsten	een	project.	Deelname	staat	open	
voor	alle	belanghebbende	partijen.	NEN	beheert	ruim	30.000	normen.	Dit	zijn	de	in	Nederland	
aanvaarde	internationale	(ISO,	IEC),	Europese	(EN)	en	nationale	normen	(NEN).	In	totaal	zijn	er	ruim	
800	normcommissies	actief	met	in	totaal	bijna	5.000	normcommissieleden.	Een	goed	beheer	van	de	
omvangrijke	normencollectie	en	de	afstemming	tussen	nationale,	Europese	en	internationale	
normcommissies	vereisen	dan	ook	een	zeer	goede	infrastructuur.	

Betalen	kleine	organisaties	net	zoveel	als	grote	organisaties?	
Het	uitgangspunt	is	dat	alle	partijen	die	deelnemen	aan	het	normalisatieproces	een	evenredig	deel	
betalen.	De	normcommissieleden	kunnen	onderling	andere	afspraken	maken.	Zo	worden	er	wel	eens	
afspraken	gemaakt	dat	de	grote	partijen	een	groter	deel	betalen	dan	de	kleinere	bedrijven.	De	prijzen	
voor	normen	zijn	voor	iedereen	gelijk.	De	kosten	voor	licenties	zijn	afhankelijk	van	de	omvang	van	een	
organisatie	en	het	aantal	gebruikers.	

Voordelen	van	normalisatie	en	normen	
Gegarandeerde	kwaliteit	|	Veiligheid	geborgd	|	Bevordert	duurzaamheid	|	Opschalen	en	vermarkten	
van	nieuwe	innovatieve	producten	|	Meer	(internationale)	handelsmogelijkheden	|	Verhoogde	
effectiviteit	en	efficiëntie	|	Onderscheidend	in	de	markt.	

Voordelen	van	deelname	
Invloed	op	de	(internationale	en	Europese)	afspraken	|	Als	eerste	op	de	hoogte	van	veranderingen	|	
Netwerk;	ook	op	Europees	en	internationaal	niveau	|	Kennisvergroting.	
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