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Voorwoord 

In de serie Nederlandse praktijkrichtlijnen verschijnen publicaties van informatief karakter, zoals toelichtingen 
op normen, constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens. Aan deze publicaties mag 
geen normatieve waarde worden toegekend.  

Dit deel van NPR 3378 geeft richtlijnen voor het werken aan bestaande rookgasafvoervoorzieningen, 
bestaande uitmondingen, het ventilatiesysteem of de gebouwschil.  

Indien de installatie wordt geïnstalleerd volgens de in dit deel van de NPR genoemde uitvoeringsvormen, 
mag redelijkerwijze worden aangenomen dat deze installatie voldoet aan de in hoofdstuk 3 aangehaalde 
(prestatie-)eisen uit het Bouwbesluit 2012. Dit sluit niet uit dat in relatie tot de omgeving het uitsluitend 
hanteren van deze NPR tot strijdigheden met het Burgerlijk wetboek kan leiden. Dit heeft betrekking op 
hinderaspecten ten aanzien van de plaats van de uitmonding van de rookgasafvoer.  

Dit deel van NPR 3378 geeft richtlijnen voor verschillende uitvoeringsvormen. Uitvoeringsvormen die hierin 
niet zijn genoemd, behoren ook aan de eisen te voldoen. Gebruik hiervoor de bepalingsmethoden die bij de 
prestatie-eisen horen. 

De eisen die ten grondslag liggen aan de in dit deel van de NPR beschreven uitvoeringsvormen en 
werkwijzen zijn afkomstig uit het Bouwbesluit 2012:  

— Afdeling 2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 

— Afdeling 3.6  Luchtverversing 

— Afdeling 3.8 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas 

— Afdeling 4.7 Opstelplaatsen 

In deze ‘afdelingen’ van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan zowel nieuwbouw als bestaande 
bouw.  

Omdat dit deel van de NPR gaat over het werken aan bestaande installaties is gekeken naar eisen voor 
zowel nieuwbouw als bestaande bouw. In geval van het werken aan de rookgasafvoer- en 
verbrandingsluchttoevoervoorzieningen behorende aanpassingen (verbouw) te voldoen aan de eisen voor 
nieuwbouw.  

NPR 3378-45:2017 vervangt NPR 3378-45:2008. De belangrijkste redenen voor de wijzigingen ten opzichte 
van de vorige editie van deze NPR (2008) zijn:  

— De komst van het Bouwbesluit 2012; 

— Het verbod op VR-toestellen op basis van de energiewetgeving; 

— De onduidelijkheid in de markt over het omgaan met CLV-systemen in de bestaande bouw. 

De hoofdstukken 4 tot en met 7 uit NPR 3378-45:2008 zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven. De overige 
hoofdstukken en de bijlagen zijn aangepast en aangevuld. Een belangrijk verschil met de voorgaande editie 
is dat hergebruik van rookgasafvoermateriaal nog slechts beperkt mogelijk is.  

Deze NPR maakt deel uit van de NPR-reeks (NPR 3378) over gasinstallaties. Een overzicht van deze NPR’s 
staat in NPR 3378-0. De in deze NPR gehanteerde termen en definities zijn of worden daar ook in 
opgenomen. 
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Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie afvoersystemen – Deel 45: Vervangen 
van verbrandingstoestellen, werken aan de voorziening voor de afvoer van 
rookgas van verbrandingstoestellen en het beoordelen van de consequenties 
van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw – 
Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 8757 

1 Onderwerp en toepassingsgebied 

Dit deel gaat over de toevoer van verbrandingslucht, de afvoer van ventilatielucht en de afvoer van rookgas.  

In dit deel staan richtlijnen voor het werken aan: 

— bestaande rookgasafvoersystemen; 

— bestaande uitmondingen; 

— het ventilatiesysteem; 

— de schil van het gebouw. 

Meer specifiek wordt ingegaan op het vereiste kwaliteitsniveau van deze voorzieningen. Ook wordt een 
handvat gegeven voor het beoordelen van de consequenties van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en 
infiltratie van het gebouw, bijvoorbeeld door het aanbrengen van mechanische ventilatie in een bestaand 
gebouw. 

De richtlijnen gelden ook voor situaties waarin wordt gewerkt aan de gasinstallatie van een gebouw waarin 
op een eerder moment wijzigingen zijn aangebracht aan het ventilatiesysteem en waarbij door verbeteringen 
aan de gebouwschil de infiltratie door de gebouwschil is verminderd. Het doel van de richtlijnen is te kunnen 
beoordelen wanneer wel of niet sprake is van een potentieel gevaarlijke situatie. 

Dit deel beperkt zich tot situaties met toestellen op aardgas, met een belasting van ten hoogste 130 kW op 
bovenwaarde. 

Deze richtlijn geeft aandachtspunten die van belang zijn bij de vervanging van een verbrandingstoestel. 
Deze aandachtspunten hebben betrekking op de luchttoevoervoorzieningen en de 
rookgasafvoervoorzieningen.  

2 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 1078:1987 1), Voorschriften voor aardgasinstallaties GAVO-1987 – Deel 1: Algemeen 
(inclusief A1:1992) 

NEN 1087, Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor nieuwbouw 

NEN 2757-1, 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) Inmiddels vervangen door NEN 1078:2004.  
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NEN 8757, Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen – Bepalingsmethoden voor 
bestaande bouw  

NPR 3378-22, Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie gastoestellen en opstellingsruimten – Deel 22: 
Opstelplaatsen van gastoestellen, opstellingsruimten en stookruimten – Leidraad bij NEN 1078 en 
NEN 3028  

NPR 3378-40, Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie afvoersystemen – Deel 40: Het aansluiten van 
gesloten gastoestellen op CLV-systemen werkend op uitsluitend natuurlijke trek (onderdruksystemen) – 
Leidraad bij NEN 2757-1, NEN 2757-2 en NEN 8757 

NPR 3378-41, Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie afvoersystemen – Deel 41: Het aansluiten van 
gesloten gastoestellen op half-CLV-systemen werkend op uitsluitend natuurlijke trek (onderdruksystemen) – 
Leidraad bij NEN 2757-1, NEN 2757-2 en NEN 8757 

NPR 3378-46:2016, Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie afvoersystemen – Deel 46: 
Verbrandingsluchttoevoer en enkelvoudige rookgasafvoer voor gasgestookte condenserende type C-
toestellen – Keuze van constructies en materialen – Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 8757 

NPR 3378-47, Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie afvoersystemen – Deel 47: Enkelvoudige 
rookgasafvoer voor type B-toestellen – Keuze van constructies en materialen en dimensionering met 
tabellen – Leidraad bij NEN 2757-1 

NPR 3378-60, Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie uitmondingen -– Deel 60: Uitmondingen, hinderafstand 
en verdunningsafstand – Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 2757-2 

NPR 3378-61 Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie uitmondingen -– Deel 61: Uitmondingen, goede werking 
– Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 2757-2 

Bouwbesluit 2012 

3 Vereist kwaliteitsniveau bij het werken aan bestaande bouw en de plaats van deze 
NPR binnen de bestaande regelgeving 

3.1 Algemeen 

Het Bouwbesluit 2012 is de basis van de huidige publiekrechtelijke regelgeving voor de voorzieningen voor 
de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas. In dit besluit staan onder andere de eisen die 
gelden voor de voorzieningen voor gas, voor de toevoer van verbrandingslucht en voor de afvoer van 
rookgas. Zie de andere delen van deze NPR 3378-reeks voor bouwtechnische voorbeelden van de 
installatie van die voorzieningen in overeenstemming met de eisen van het Bouwbesluit 2012.  

Figuur 1 illustreert de plaats van dit deel van de NPR binnen de bestaande regelgeving.  

De horizontale lijnen in deze figuur geven de niveaus volgens het Bouwbesluit 2012 aan, namelijk de 
niveaus voor nieuwbouw en voor bestaande bouw. Dit is verder uitgewerkt in de volgende paragrafen. 
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Figuur 1 — Overzicht van eisenniveaus en toepasbare praktijkrichtlijnen 

3.2 Nieuwbouw 

De bovenste lijn in figuur 1 is het niveau voor nieuwbouw. Wanneer een nieuw gebouw is voltooid, moeten 
de voorziening voor toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgassen ten minste aan dit niveau 
voldoen. 

De bouwtechnische voorschriften voor rookgasafvoersystemen in nieuwbouw staan in: 

a) Bouwbesluit 2012 (eisen); 

b) NEN 2757-1 (bepalingsmethoden);  

c) NPR 3378, delen 40, 41, 46, 47, 60 en 61 (praktische voorbeelden van uitvoeringsvormen). 

3.3 Bestaande bouw waaraan niets wordt gewijzigd  

De onderste lijn in figuur 1 is het niveau voor bestaande bouw. Bestaande gebouwen waaraan niets wordt 
gewijzigd moeten ten minste aan dit niveau voldoen, behalve als er tijdens de bouw of een tussentijdse 
renovatie een hoger niveau gold.  

In de afgelopen decennia zijn de eisen die voor gebouwen gelden steeds hoger geworden. Dat betekent 
echter niet dat met het wijzigen van deze eisen de bestaande gebouwen moeten worden gerenoveerd.  

Bestaande gebouwen behoren ten minste aan het niveau te blijven voldoen van de eisen die golden op het 
moment dat de omgevingsvergunning voor het bouwen, voorheen bouwvergunning, werd verstrekt. Indien in 
een later stadium nog verbeteringen zijn aangebracht, moet het verbeterde niveau gehandhaafd blijven. 

Het niveau voor bestaande bouw is echter de absolute ondergrens. 

l  
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Indien een gebouw niet aan het minimumniveau voldoet moet de eigenaar het gebouw op een niveau 
brengen dat niet lager mag zijn dan het niveau ‘verbouw’ dat per 2012-04-01 is geïntroduceerd in het 
Bouwbesluit 2012. In het uiterste geval kan de gemeente de eigenaar daartoe via een lastgeving dwingen. 

De bouwtechnische voorschriften voor rookgasafvoersystemen in bestaande bouw staan in: 

a) Bouwbesluit 2012 (eisen);  

b) NEN 8757 (bepalingsmethoden). 

Een NPR-deel voor het beoordelen van bestaande bouw waaraan niets wordt gewijzigd is er nog niet.  

Bij het werken aan een bestaande voorziening voor de afvoer van rookgas is sprake van het gedeeltelijk 
vernieuwen of veranderen van een bouwwerk. Daarvoor gelden specifieke voorschriften. 

OPMERKING De eenvoudige benadering waarbij wordt gesteld dat bestaande installaties voldoen aan het 
‘bodemniveau’ en nieuwe installaties en installaties die worden gewijzigd aan het nieuwbouwniveau moeten voldoen, is 
hier niet voldoende, omdat de kierdichtheid van de woning een belangrijke factor is. Zie hiervoor hoofdstuk 4. 

3.4 Bestaande bouw waaraan wel wordt gewijzigd 

Bij werkzaamheden aan de rookgasafvoervoorziening gelden volgens het verbouwniveau de 
nieuwbouweisen. De enige uitzondering hierop is het thermisch comfort. Hiervoor geldt het rechtens 
verkregen niveau. Zie bijlage A voor een toelichting.  

Bij de vervanging van een gastoestel behoort ook het afvoersysteem te worden vervangen als dit ouder is dan 
15 jaar. 

OPMERKING Afvoersystemen hebben een gemiddelde levensduur van 15 jaar. Na die periode is de kans op lekkage 
groot. Dit komt door de veroudering van de afdichtingsringen en overige materialen. Mogelijke oorzaken van veroudering 
zijn corrosie van metalen, het bros worden van kunststof, uitharden van afdichtingsringen en lostrillen van beugels. Het 
bros worden van kunststof en putcorrosie bij rvs zijn processen die na 15 jaar plotseling kunnen optreden.  

Voor CLV-systemen, zie bijlage D. 

Gemetselde schoorstenen zijn na verloop van tijd meestal niet voldoende lekdicht. Bij de vervanging van het 
gastoestel behoort daarom een voering in het gemetselde kanaal te worden aangebracht. 

4 Richtlijnen bij wijzigingen in de schil van het gebouw 

Bij verbeteringen of wijzigingen in de schil van een gebouw, bijvoorbeeld bij het plaatsen van dubbel glas of 
het vervangen van de kozijnen, neemt de kierdichtheid van het gebouw meestal toe. Hierdoor vermindert de 
infiltratie van verse buitenlucht. 

In de praktijk blijkt dat bij deze renovaties vaak geen rekening wordt gehouden met de verplichting tot het 
aanbrengen van permanente luchttoevoeropeningen voor de aanwezige open verbrandingstoestellen, zoals 
beschreven in NPR 3378-22. Vaak wordt volstaan met het aanbrengen van klapraampjes of afsluitbare 
ventilatieroosters. Deze raampjes of roosters zijn doorgaans echter ongeschikt voor de toevoer van 
verbrandingslucht, omdat ze ook kunnen worden afgesloten wanneer de open toestellen in bedrijf zijn.  

OPMERKING Deze raampjes of roosters zijn alleen bruikbaar als verbrandingsluchttoevoer indien een automatische 
koppeling is aangebracht, waarbij de open stand van de luchttoevoervoorziening een voorwaarde is voor het in bedrijf 
zijn van het open toestel.  

Indien de wijzigingen in de schil al zijn uitgevoerd en om welke reden dan ook niet is voldaan aan de eisen 
voor toevoeropeningen van het Bouwbesluit 2012 (zie ook NPR 3378-22), dan moeten deze 
toevoeropeningen alsnog worden aangebracht. Daarnaast is er voor bestaande situaties nog een tweede 
mogelijkheid, namelijk een meting van de kierdichtheid in de woning.  
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Indien uit deze meting volgt dat het gebouw voldoende kieren heeft (niet kierdicht is), kunnen de aanwezige 
open afvoergebonden toestellen gehandhaafd blijven zonder dat aanvullende ventilatie-
toevoervoorzieningen worden aangebracht. 

In bijlage C staan bepalingsmethoden om de kierdichtheid in combinatie met de goede werking van het 
rookgasafvoersysteem te controleren.  

OPMERKING Het verdient aanbeveling om bij enige twijfel over de veiligheid de installatie van gesloten toestellen te 
overwegen. Op deze wijze wordt elke onzekerheid over de beluchting weggenomen. 

5 Richtlijnen bij wijzigingen in (mechanische) ventilatie 

5.1 Algemeen 

Indien het bestaande systeem van ventilatie wordt gewijzigd, bijvoorbeeld door de installatie van 
mechanische ventilatie, zijn wellicht aanvullende maatregelen nodig voor de veilige toevoer van 
verbrandings- en ventilatielucht. In 5.2 t/m 5.5 staan de richtlijnen voor de volgende situaties: 

a) afvoerloze geisers;  

b) open afvoergebonden toestellen zonder ventilator; 

c) open afvoergebonden toestellen zonder ventilator, aangesloten op een mechanisch ventilatiesysteem; 

d) open afvoergebonden toestellen met ventilator; 

e) gesloten toestellen. 

In 5.2 worden de afvoerloze geisers besproken, in 5.3 en 5.4 de afvoergebonden toestellen en in 5.5 de 
gesloten toestellen. 

OPMERKING Bovengenoemde wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op eerder aangebrachte wijzigingen. 

5.2 Afvoerloze geisers 

Indien een systeem van mechanische ventilatie wordt geïnstalleerd in een gebouw met een afvoerloze 
geiser moet het ventilatiedebiet – naast de eisen uit het Bouwbesluit 2012 – voldoen aan een 
minimumventilatiedebiet van 75 m3/h. Dit geldt ook wanneer alle deuren, ramen en afsluitbare 
ventilatieroosters zijn gesloten.  

OPMERKING Deze eis is ontleend aan de voormalige model-bouwverordening. 

5.3 Afvoergebonden toestellen 

5.3.1 Open afvoergebonden toestellen zonder ventilator 

Wordt een systeem van permanente mechanische ventilatie geïnstalleerd, dan is het niet mogelijk om deze 
open afvoergebonden toestellen te handhaven. Deze toestellen behoren vervangen te worden.  
 

5.3.2 Open afvoergebonden toestellen zonder ventilator in combinatie met afzuigkap met ventilator 
of badkamer- of toiletventilator 

Een afzuigkap met ventilator of een badkamer- of toiletventilator mag alleen worden toegepast in combinatie 
met open afvoergebonden toestellen zonder ventilator, mits is vastgesteld dat het afvoersysteem goed en 
veilig blijft functioneren onder alle omstandigheden. Zie bijlage C. 
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5.3.3 Open afvoergebonden toestellen zonder ventilator, aangesloten op een mechanisch 
ventilatiesysteem 

In het verleden was de combinatie van afvoergebonden open toestellen met een systeem van mechanische 
ventilatie wel toelaatbaar, mits aan een aantal voorwaarden werd voldaan. De belangrijkste voorwaarde was 
dat het rookgasafvoersysteem werd gecombineerd met het ventilatieafvoersysteem.  

Deze mogelijkheid werd het laatst vermeld in de inmiddels vervallen norm NEN 1078:1987 en 
NEN 1078:1987/A1:1992. In de huidige NPR 3378-reeks wordt deze optie echter niet meer vermeld.  

Voor nieuw aan te leggen systemen is deze uitvoering niet meer mogelijk. Gezien de leeftijd van de 
toestellen en het afvoersysteem is volledige vervanging van toestellen en de toe- en afvoersystemen bij 
bestaande situaties vaak de enige optie voor een veilig, functioneel en rendabel systeem (zie ook 8.3.1).  

In een bestaand gecombineerd rookgasafvoer/ventilatieafvoersysteem dat onder deze oude regelgeving tot 
stand is gekomen, zijn kleine wijzigingen toelaatbaar, mits elke kleine wijziging op zichzelf voldoet aan de 
nieuwbouweis. Wel moet worden nagegaan of het systeem nog voldoet aan de destijds geldende 
voorwaarden nog wordt voldaan. 

Kleine wijzigingen zijn bijvoorbeeld: het vervangen van enkele leidingdelen van het rookgasafvoersysteem of 
het vervangen van de ventilator.  

Let op: Bij wijzigingen behoort altijd te worden nagegaan of het rookgasafvoersysteem in zijn geheel nog 
correct werkt. 

De desbetreffende voorwaarden uit NEN 1078:1987 en NEN 1078:1987/A1:1992 zijn de volgende. 

a) Onderdruk vóór elk punt van samenvoeging 

Vóór elk punt van samenvoeging met de gemeenschappelijke afvoerleiding moet een onderdruk van ten 
minste 1 mbar ten opzichte van de opstellingsruimte aanwezig zijn. Tussen de uitlaatstomp van het 
toestel en de aansluiting op de gemeenschappelijke afvoerleiding moet een stuw zijn geplaatst. Over 
deze stuw moet ten minste een drukverval van 1 mbar aanwezig zijn. 

b) Beveiligingsorgaan 

Het transport van het rookgas moet zijn beveiligd door: 

— een bewaking van de stroming of de onderdruk in het afvoersysteem, of 

— een bewaking van lekkage van rookgas uit de trekonderbreker. 

c) Plaats van het beveiligingsorgaan 

Het beveiligingsorgaan moet zijn aangebracht: 

— in de afvoer van elk toestel voor het punt van samenvoeging (beveiliging per toestel) of 

— in de mechanische afvoer van lucht en rookgas na het punt van samenvoeging (centrale beveiliging 
voor alle toestellen). 

d) Uitvoering van de beveiliging 

Bij een ingreep van het beveiligingsorgaan moet de gastoevoer naar de hoofdbranders van de 
aangesloten toestellen ten minste worden geblokkeerd. Hierbij mag geen pendelen ontstaan. 

e) Ruststandcontrole van de beveiliging 
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Indien een vaanschakelaar of drukschakelaar als beveiligingsorgaan is toegepast, moet een 
ruststandcontrole van de schakelaar worden uitgevoerd: 

— ten minste eenmaal per 24 h in het geval van een continu draaiende ventilator, of 

— voor elke start van de hoofdbrander in het geval van een discontinu draaiende ventilator. 

5.3.4 Open afvoergebonden toestellen met ventilator 

Wordt een systeem van permanente mechanische ventilatie geïnstalleerd, dan is het niet mogelijk om deze 
open afvoergebonden toestellen met ventilator te handhaven. Deze toestellen behoren te worden vervangen 
of indien mogelijk als gesloten toestel te worden uitgevoerd.  

OPMERKING Met permanente mechanische ventilatie wordt bedoeld ventilatie die permanent wordt gebruikt, dus 
niet de afzuigkap. 

5.4 Open afvoergebonden toestellen met ventilator in combinatie met afzuigkap met 
ventilator of badkamer- of toiletventilator 

Een afzuigkap met ventilator of een badkamer- of toiletventilator mag alleen worden toegepast in combinatie 
met open afvoergebonden toestellen met ventilator, mits is vastgesteld dat het afvoersysteem goed en veilig 
blijft functioneren onder alle omstandigheden. Zie bijlage C. 

5.5 Gesloten toestellen 

In een gebouw met alleen gesloten gastoestellen is het installeren van een systeem van mechanische 
ventilatie geen bezwaar.  

6 Richtlijnen voor wijzigingen in het rookgasafvoersysteem 

Indien wijzigingen worden uitgevoerd aan het rookgasafvoersysteem moet het gedeelte dat wordt gewijzigd 
geheel voldoen aan de nieuwbouweisen in het Bouwbesluit 2012 en daarmee aan de NPR 3378-delen die 
gelden voor nieuwbouw.  

Zie ook de voorschriften van de fabrikant, NPR 3378-46 en NPR 3378-47.  

7 Richtlijnen voor wijzigingen in gebouwen nabij de uitmonding 

7.1 Goede werking 

Indien in de nabijheid van een uitmonding een verbouwing wordt uitgevoerd of een geheel nieuw gebouw 
wordt neergezet, kan dat gevolgen hebben voor de goede werking van die uitmonding. Wanneer het waait 
zal namelijk de druk bij de uitmonding veranderen. Vooral bij open toestellen kan dit een bezwaar zijn.  

Voor gesloten toestellen zal belendende bebouwing over het algemeen minder bezwaarlijk zijn, doordat 
gesloten toestellen vaak zijn uitgevoerd met een krachtige ventilator en doordat de aanzuigopening voor 
verbrandingslucht zich in hetzelfde drukgebied bevindt als de rookgasafvoer. Ook hier geldt echter dat aan 
de hand van documentatie van het toestel en NPR 3378-61 de juistheid van de plaats van uitmonding moet 
worden gecontroleerd.  

VOORBEELD Indien naast een vrije uitmonding een muur wordt opgetrokken, zal de stuwdruk op de uitmonding 
toenemen. In termen van NPR 3378-61: de uitmonding bevindt zich niet meer in het vrije uitmondingsgebied maar in 
uitmondingsgebied III. Hierdoor moet het toestel een extra tegendruk van 25 Pa – 40 Pa overwinnen. Open toestellen 
zonder mechanische afvoer zijn hiervoor niet geschikt. Indien het toestel wel een mechanische afvoer heeft, dan behoort 
aan de hand van de documentatie van het toestel en NPR 3378-61 te worden gecontroleerd of de uitmonding op deze 
plaats kan blijven zitten.  
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7.2 Verdunningsfactor 

Indien in een gebouw op hetzelfde perceel, in de nabijheid van een uitmonding een ventilatie-
toevoervoorziening wordt aangebracht, dan moet voor de verdunningsfactor ƒ worden voldaan aan de 
verbouweisen (rechtens verkregen niveau). Volgens het Bouwbesluit 2012 nieuwbouw moet gelden: ƒ < 0,01 
voor gasgestookte toestellen.  

Deze eis geldt bijvoorbeeld bij het plaatsen van een nieuw dakraam of een aanbouw met ventilatiesleuven. 
In dit geval wordt desondanks aanbevolen de nieuwbouweis te hanteren met het oog op de gewenste 
luchtkwaliteit in de verblijfsruimte. 

In NPR 3378-60 is beschreven hoe de verdunningsfactor kan worden berekend.  

OPMERKING Bouwbesluit 2012 kijkt niet over de perceelgrens. Desondanks moet hinder voor andere percelen 
worden voorkomen. Hiervoor kan ook over de perceelgrens dezelfde verdunningsfactor worden aangehouden. 

8 Richtlijnen voor de vervanging van een verbrandingstoestel  

8.1 Algemeen 

Bij het vervangen van een verbrandingstoestel behoren afhankelijk van het soort toestel de volgende 
aspecten te worden beoordeeld:  

— de schil van het gebouw; 

— de verbrandingsluchttoevoer en de inlaatconstructie daarvan; 

— de rookgasafvoer en de uitlaatconstructie daarvan. 

Vanwege de verschillende soorten toestellen (haarden versus cv-toestellen) en de verschillende 
toepassingen (individuele versus collectieve toe- en afvoersystemen) worden hieronder de richtlijnen op een 
andere wijze weergegeven dan in het voorafgaande deel van deze NPR. In dit hoofdstuk worden 
achtereenvolgens de volgende, meest voorkomende toestellen, behandeld:  

— Afvoerloze geisers (8.2); 

— Open afvoergebonden toestellen – cv-toestellen en cv-combi-toestellen (8.3); 

— Open afvoergebonden toestellen – blokkenvuurtoestellen (8.4); 

— Open afvoergebonden toestellen – moederhaarden (8.5); 

— Open afvoergebonden toestellen – geisers zonder ventilator (B11) (8.6); 

— Gesloten toestellen – cv-toestellen en cv-combi-toestellen (8.7); 

— Gesloten toestellen – sfeerhaarden en geisers (8.8). 

8.2 Afvoerloze geisers 

8.2.1 Algemeen 

Dit type toestel biedt betrekkelijk weinig comfort en draagt ook niet bij aan een gezond en veilig 
binnenmilieu. Hierom zal dit toestel vaak worden vervangen door een toestel met een grotere capaciteit en 
worden aangesloten op een afvoervoorziening. De afvoervoorziening moet dan voldoen aan de 
verbouweisen van het Bouwbesluit 2012. Bij toepassing van de NPR 3378-delen voor nieuwbouw zal 
hieraan zijn voldaan. 
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Wanneer er geen mogelijkheid is een afvoergebonden geiser of een gesloten cv-combi-toestel te plaatsen, is 
het zaak om te kijken of de situatie uit oogpunt van veiligheid nog wel geschikt is. Zo was het in het verleden 
volgens de Gasinstallatievoorschriften toegestaan om een afvoerloze geiser te plaatsen in een ruimte die via 
een tussendeur in directe verbinding stond met een badruimte. NPR 3378-22 hanteert strengere 
voorwaarden. Aan de hand van deze voorwaarden kan de situatie worden getoetst en waar nodig 
aangepast. In het kort komen de richtlijnen uit NPR 3378-22 op het volgende neer. 

8.2.2 Voorwaarden bij nieuwe afvoerloze geiser 

Installeren van een nieuwe afvoerloze geiser op dezelfde plaats mag alleen, indien: 

— de opstellingsruimte een keuken, bijkeuken of berging is met een inhoud van ten minste 10 m3; 

— de nieuwe geiser is voorzien van een atmosfeerbeveiliging.  

Voor geisers zijn er vanaf september 2015 eisen gesteld aan het rendement via het energielabel (Europese 
wetgeving; Ecodesign). In september 2017 gaat de minimumeis omhoog. Vanaf dan moeten geisers die op 
de markt worden gebracht, afhankelijk van het tapprofiel, ten minste een label B of C hebben.  

8.2.3 Ventilatie  

Er moet voldoende lucht naar de opstellingsruimte worden toegevoerd. In het algemeen is er voldoende 
luchttoevoer van buitenaf als een woning niet kierdicht is. Vaak zijn echter in de loop van de jaren de nodige 
kierdichtheidsmaatregelen getroffen. In die gevallen is een luchttoevoeropening van circa 120 cm2 direct van 
buiten noodzakelijk. Een nadeel van een luchttoevoeropening is dat het kan gaan tochten in de woning. Om 
deze tocht tegen te gaan, kan de lucht ook uit een aangrenzende ruimte worden gehaald, mits die ruimte 
een opening naar buiten heeft.  

Voor de afvoer van met rookgassen vervuilde lucht is eveneens een opening van 120 cm2 noodzakelijk. Het 
afvoerkanaal zal vrij van vervuiling moeten zijn. Het reinigen van het afvoerkanaal (voor het afvoeren van 
ventilatielucht met daarin rookgassen) is raadzaam. Alleen indien de opstellingsruimte voldoende kieren 
heeft (niet kierdicht is), kan de genoemde luchttoevoeropening achterwege blijven. Door middel van een 
meting volgens bijlage C moet dan worden vastgesteld of de woning al dan niet kierdicht is.  

Heeft de woning een systeem van mechanische ventilatie, dan moet in de ruimte waar de geiser zich bevindt 
een minimumventilatiedebiet van 75 m3/h zijn gewaarborgd als de geiser in bedrijf is. Dit geldt ook wanneer 
alle deuren, ramen en afsluitbare ventilatieroosters zijn afgesloten.  

OPMERKING Dit minimumventilatiedebiet is ontleend aan de voormalige model-bouwverordening. 

8.3 Open afvoergebonden toestellen – cv-toestellen en cv-combi-toestellen 

8.3.1 Algemeen 

De oude open afvoergebonden toestellen met ventilator (B22/B23) en zonder ventilator (B11) hebben een lager 
rendement in vergelijking met de huidige HR-toestellen. Vanaf september 2015 (Europese wetgeving; 
Ecodesign) moeten toestellen zijn voorzien van een energielabel én moet het rendement voor ruimte-
verwarming dusdanig zijn dat het toestel het B-label heeft of hoger (A, A+, A++).  

Een open toestel, zonder ventilator met trekonderbreker (B11) en/of een VR-toestel halen dit rendement niet. 
Een VR-toestel vervangen door een VR-toestel behoort dus niet meer tot de mogelijkheden.  
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OPMERKING In theorie bestaat er een uitzondering voor B11 toestellen (ook wel VMC-uitvoering, Ventilation 
Mécanique Controlée of MVS-uitvoering, Mechanisch Ventilatie Systeem genoemd). Die komt voor als deze toestellen 
zijn aangesloten op een collectief afvoerkanaal. In Nederland bestond die mogelijkheid volgens de Gavo. Het 
afvoersysteem voor de afvoer van ventilatielucht en rookgassen moest worden voorzien van een transportbewaking en 
de toestellen uitschakelen bij het wegvallen van het transport van de ventilatielucht en rookgassen. Deze 
afvoersystemen zijn naar schatting 20 jaar oud en veelal lek geraakt. Een nieuw toestel kan hier niet op worden 
aangesloten.  

In situaties waarbij de voorgenoemde systemen (B11 in collectieve systemen) zijn geplaatst, behoort het 
complete toe- en afvoersysteem te worden vervangen en een HR-toestel te worden geplaatst.  

8.3.2 Rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer 

Bij de vervanging van een open, afvoergebonden cv-toestel of cv-combi-toestel door een HR-toestel behoort 
ook het gehele rookgasafvoersysteem te worden vervangen. De levensduur van rookgasafvoersystemen is 
namelijk gelijk aan de verwachte levensduur van gastoestellen (15 tot 18 jaar). Daarnaast bestaat de kans 
dat er dunwandig aluminium is toegepast. Dit is niet geschikt voor HR-toestellen.  

In theorie is het mogelijk dat het HR-toestel als open toestel wordt geïnstalleerd, mits deze mogelijkheid ook 
door de toestelfabrikant wordt voorgeschreven. Er behoren dan wel voldoende luchttoevoeropeningen in de 
schil van het gebouw aanwezig te zijn of te worden aangebracht. Vooral in de winterperiode zullen deze 
openingen echter moeten worden dichtgezet. Het is daarom sterk aan te bevelen het HR-toestel als gesloten 
toestel te installeren. In dat laatste geval zal er dus een aparte luchttoevoerleiding moeten worden 
aangebracht (parallelle of concentrische aansluiting). Zie NPR 3378-46 (gesloten uitvoering) en NPR 3378-
47 (open uitvoering) voor de aandachtspunten. 

Als de nieuwe toestellen, bijvoorbeeld bij gestapelde bouw, op een collectief afvoersysteem worden 
aangesloten, dan moet het toestel als gesloten toestel worden geïnstalleerd. 

8.3.3 Ventilatiesysteem 

Een open toestel vervangen door een gesloten toestel, heeft geen nadelige invloed op het ventilatiesysteem, 
of andersom. Als het oude open toestel wordt vervangen door een als open geïnstalleerd HR-toestel, dan 
behoort het nieuwe toestel wel een eventuele onderdruk in de woning, als gevolg van een mechanisch 
afzuigsysteem, te kunnen overwinnen. 

8.4 Open afvoergebonden toestellen – blokkenvuurtoestellen  

8.4.1 Algemeen 

De eerder genoemde verplichting op minimaal rendement (8.3.1) is van toepassing op 
ruimteverwarmingssystemen die via water hun warmte overdragen aan radiatoren, vloerverwarming en 
dergelijke. Een open gashaard (B11BS, B11AS, BAS – zie NPR 3378-20) valt daar niet onder en kan worden 
vervangen door een gelijksoortig toestel.  

8.4.2 Rookgasafvoer  

Na vervanging van het blokkenvuurtoestel door een nieuw blokkenvuurtoestel is bijzondere aandacht vereist 
voor het rookgasafvoersysteem. 

Het risico bestaat dat het rookgasafvoersysteem niet meer goed functioneert als:  

— in de woning mechanische ventilatie aanwezig is, of 

— de afvoer gedeeltelijk is verstopt, of 

— de uitmonding zich niet in het juiste uitmondinggebied bevindt.  
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Bij de oorspronkelijke, oudere blokkenvuurtoestellen hoefde het rookgasafvoersysteem nog geen problemen 
te geven. Deze toestellen hadden bijvoorbeeld een betere thermische trek, doordat het lagere rendement 
voor een hogere temperatuur van de rookgassen zorgde. Ook hadden oudere toestellen nog geen 
afvoerbeveiliging TTB (Thermische Terugslag Beveiliging). De rookgassen konden hierdoor af en toe 
onopgemerkt vanuit de trekonderbreker de opstellingsruimte instromen.  

Plaatsing van een nieuw toestel kan problemen geven die voorheen niet bestonden of niet werden 
opgemerkt, bijvoorbeeld: 

— de afvoerbeveiliging gaat regelmatig ingrijpen; 

— er ontstaat extra condensatie in het afvoersysteem.  

Om deze redenen is het één op één vervangen van het toestel soms niet mogelijk. Werkt de rookgasafvoer 
goed en is er geen extra condensatie te verwachten, dan is het vervangen van het oude toestel door 
opnieuw een open toestel zonder ventilator veel minder een bezwaar.  

Aanwijzingen dat een rookgasafvoersysteem niet goed functioneert zijn: 

— er zit een bruine aanslag op wanden en plafond bij de VATO (Valwind Afleider Trek Onderbreker). Dit kan 
wijzen op regelmatig ontsnappen van rookgas; 

— het toestel gaat regelmatig uit bedrijf op de TTB. Dit kan wijzen op een gebrekkige rookgasafvoer. 

Terugslag van rookgas bij de VATO kan worden aangetoond met een spiegeltje of met een CO2-analyser.  

Bij de vervanging van een blokkenvuurtoestel behoort het rookgasafvoersysteem op lekdichtheid te worden 
beoordeeld. Als het afvoersysteem onvoldoende dicht is, behoort het afvoersysteem te worden vervangen of 
een voering te worden aangebracht. 

8.4.3 Luchttoevoer 

Indien de woning kierdicht is gemaakt, behoort er een aparte luchttoevoeropening vanaf buiten te worden 
aangebracht ter grootte van vijfmaal de belasting (bovenwaarde) in cm2. Daarbij ontstaat hetzelfde risico van 
tocht als beschreven in 8.2.3.  

Blijkt uit een meting volgens bijlage C dat de opstellingsruimte niet kierdicht is, dan is deze aparte 
luchttoevoeropening niet nodig. 

8.4.4 Ventilatiesysteem 

Een mechanisch ventilatiesysteem kan van nadelige invloed zijn op de afvoer van rookgassen (zie 8.4.2). 
Hierdoor kan het noodzakelijk zijn een gesloten toestel te kiezen of de rookgasafvoer te voorzien van een 
ventilator. Er zal dan ook een transportbewaking moeten worden geplaatst. (zie NPR 3378-20-2010). 

8.5 Open afvoergebonden toestellen – moederhaarden 

8.5.1 Algemeen 

De eerder genoemde verplichting op minimaal rendement (8.3.1) is van toepassing op 
ruimteverwarmingssystemen die via water hun warmte overdragen aan radiatoren, vloerverwarming en 
dergelijke. Een moederhaard (B11) is een combinatie van een haard en een cv-ketel en zou gedeeltelijk 
onder die verplichting van het minimale rendement kunnen vallen. Op dit moment is daar geen helderheid 
over en daarom wordt gesteld dat een moederhaard nog kan worden vervangen door een nieuwe 
moederhaard.  
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8.5.2 Rookgasafvoer 

Zie 8.4.2. Blokkenvuurtoestel moet hier worden gelezen als moederhaard.  

8.5.3 Luchttoevoer 

Zie 8.4.3. 

8.5.4 Ventilatiesysteem 

Een mechanisch ventilatiesysteem kan van nadelige invloed zijn op de afvoer van rookgassen (zie 8.4.2). 
Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om voor een gesloten toestel te kiezen.  

8.6 Open afvoergebonden toestellen – geisers zonder ventilator (B11) 

8.6.1 Algemeen 

Voor geisers zijn er vanaf september 2015 ook eisen gesteld aan het rendement via het energielabel 
(Europese wetgeving; Ecodesign). In september 2017 gaat de minimum eis omhoog. Geisers die dan op de 
markt worden gebracht, moeten, afhankelijk van het tapprofiel, ten minste een label B of C hebben.  

8.6.2 Rookgasafvoer 

Bij de vervanging van een geiser met afvoer behoort ook het gehele rookgasafvoersysteem te worden 
vervangen. De levensduur van het rookgasafvoersystemen (en zijn verbindingen) is namelijk gelijk aan de 
verwachte levensduur van gastoestellen (15 jaar).  

8.6.3 Luchttoevoer 

Indien de woning kierdicht is gemaakt, behoort er een aparte luchttoevoeropening vanaf buiten te worden 
aangebracht ter grootte van vijfmaal de belasting (bovenwaarde) in cm2. Daarbij ontstaat hetzelfde risico van 
tocht als beschreven in 8.2.3. Dit is een goede reden om het open toestel te vervangen door een gesloten 
toestel.  

Blijkt uit een meting volgens bijlage C dat de opstellingsruimte niet kierdicht is, dan is deze aparte 
luchttoevoeropening niet nodig. 

8.6.4 Ventilatiesysteem 

Een mechanisch ventilatiesysteem kan van nadelige invloed zijn op de afvoer van rookgassen. (zie 8.4.2). 
Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om voor een gesloten toestel te kiezen.  

8.7 Gesloten toestellen – cv-toestellen en cv-combi-toestellen 

Bij de vervanging van een gesloten toestel (VR of HR) door een nieuw gesloten toestel (HR), behoort ook 
het gehele rookgasafvoersysteem te worden vervangen. De levensduur van rookgasafvoersystemen is 
namelijk gelijk aan de verwachte levensduur van gastoestellen (15 jaar). Alleen bij concentrische combinatie 
luchttoevoer- en rookgasafvoersystemen (CLV) en uitpandige half-CLV-systemen is hergebruik onder 
bepaalde voorwaarden mogelijk.  

Een gesloten toestel vervangen door een gesloten toestel, heeft geen nadelige invloed op het 
ventilatiesysteem, of andersom, tenzij het gesloten toestel is gekoppeld aan een wtw-unit. In het laatste 
geval wordt aanbevolen deze combinatie in zijn geheel te vervangen.. 
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8.7.1 Individuele toe- en afvoersystemen in laagbouw 

Bij de vervanging van een gesloten toestel (VR of HR) door een gesloten HR-toestel behoort ook de 
rookgasafvoerleiding te worden vervangen. De luchttoevoervoorziening is onderdeel van het gehele systeem 
en behoort daarom ook te worden onderworpen aan een onderzoek met het oog op de dichtheid van de 
kanalen en indien nodig te worden vervangen.  

8.7.2 Individuele toe- en afvoersystemen in de gestapelde bouw 

In deze situatie behoort ook de rookgasafvoerleiding te worden vervangen én is het raadzaam de 
luchttoevoerleiding te onderzoeken en eventueel te vervangen. In geval van een bestaande muurdoorvoer 
(voor uitlaat van rookgassen en inlaat van verbrandingslucht) kan deze positie mogelijk niet gehandhaafd 
worden. Een nieuw toestel kan, in vergelijking met het oude toestel, meer pluimvorming (en dus hinder) 
veroorzaken.  

Als luchttoevoerleiding en/of rookgasafvoerleiding via een schacht lopen, is het raadzaam overleg te voeren 
met de eigenaren van de andere woningen die gebruikmaken van dezelfde schacht. Een gelijktijdige en 
uniforme aanpak zal namelijk het meest efficiënt zijn. Raadpleeg voor renovatiemogelijkheden de fabrikant 
van het rookgasafvoermateriaal.  

8.7.3 Collectieve toe- en afvoersystemen in de gestapelde bouw 

Voor de gestapelde bouw zijn onder andere de volgende collectieve toe- en afvoersystemen op de markt: 

a) Concentrisch CLV, inpandig; 

b) Concentrisch CLV, uitpandig; 

c) Parallel CLV, inpandig;  

d) Parallel CLV, inpandig – gecombineerd met een ventilatiesysteem; 

e) Half CLV, inpandig (verbrandingslucht uit de gevel); 

f) Half CLV, uitpandig (verbrandingslucht uit de gevel). 

De uitvoeringen a, b en f kunnen na een periode van 15 jaar (levensduur van de oorspronkelijk aangesloten 
ketel) mogelijk nog (gedeeltelijk) worden hergebruikt. Er behoren wel aanpassingen aan het systeem te 
worden gedaan. In de meeste gevallen aan de onderzijde en de bovenzijde van het systeem. Ook behoren 
er bij hergebruik beheersmaatregelen te worden getroffen om een veilige werking te blijven borgen (zie 
bijlage D Richtlijnen hergebruik conventionele CLV-systemen). 

De andere systemen komen niet voor hergebruik in aanmerking, omdat de kans op rookgaslekkage bij een 
ouder systeem groter is én deze rookgaslekkage bij deze systemen (c, d en e) via de schacht in een woning 
terecht kan komen. Bij de systemen a, b en f komt onverhoopte rookgaslekkage niet in de woning terecht.  

Naast het eventueel hergebruik van de systemen a, b en f (zie bijlage D), bestaan er de volgende 
renovatiemogelijkheden:  

— compleet vervangen van het systeem; 

— door het bestaande afvoerkanaal, starre of flexibele afvoerleidingen voeren. 

In geval van de concentrische systemen wordt aanbevolgen dat er genoeg ruimte overblijft voor de toevoer 
van verbrandingslucht.  
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Let op: Kies bij het installeren van individuele of collectieve leidingen door het bestaande kanaal voor 
systemen die vanaf het toestel tot en met de uitmonding worden geleverd door één fabrikant van 
rookgasafvoermateriaal. Het te kiezen afvoermateriaal behoort specifiek geschikt te zijn voor deze 
toepassing.  

8.8 Gesloten toestellen – sfeerhaarden en geisers 

Hierbij is sprake van toestelgebonden systemen. Bij een toestelvervanging behoort het gehele toe- en 
afvoersysteem te worden vervangen.  
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Bijlage A  

 

Nationale regelgeving (Bouwbesluit) als toelichting bij 3.4 

Verbouwen is ‘bouwen’ in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Woningwet, zijnde het geheel 
of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk. Gelet daarop zijn op het verbouwen 
in beginsel de nieuwbouwvoorschriften van het Bouwbesluit 2012 van toepassing, zij het dat die 
voorschriften volgens artikel 4 van de Woningwet alleen gelden voor de onderdelen die onderwerp van de 
verbouwing zijn.  

Artikel 4 Woningwet: 

‘Indien een bouwwerk gedeeltelijk wordt vernieuwd, veranderd of vergroot, zijn de voorschriften, 
bedoeld in artikel 2, voor zover zij betrekking hebben op dat bouwen, slechts van toepassing op die 
vernieuwing, verandering of vergroting.’ 

Daarbij komt dat op grond van artikel 6 van de Woningwet in combinatie met artikel 1.12 van het Bouwbesluit 
2012 burgemeester en wethouders toepassing moeten geven aan de verbouwvoorschriften van de 
onderscheiden aspecten die onderdeel uitmaken van de nieuwbouwvoorschriften. 

Artikel 1.12 Verbouw: 

‘Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn wat 
betreft de hoofdstukken 2 tot en met 5 de voorschriften van een te bouwen bouwwerk van toepassing 
tenzij in de desbetreffende afdeling voor een voorschrift anders is aangegeven.’ 

In nagenoeg elke nieuwbouwparagraaf is een verbouwartikel opgenomen, waarin veelal is geregeld dat bij 
verbouw kan worden volstaan met het rechtens verkregen niveau als te realiseren minimumprestatie. 

Rechtens verkregen niveau: 

‘Niveau dat het gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van 
toepassing zijnde technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende 
voorschriften voor een bestaand bouwwerk en niet hoger dan het niveau van de desbetreffende 
voorschriften voor een te bouwen bouwwerk.’  

Verbouwartikel voorziening voor de afvoer van rookgas 

Artikel 3.55 Verbouw: 

1. ‘Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 
3.51 tot en met 3.53 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen 
aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.’ 

2. ‘In afwijking van het eerste lid wordt bij het installeren van een afvoervoorziening voor rookgas bij 
toepassing van de artikelen 3.51 en 3.53 niet uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.’ 

3. ‘In afwijking van het eerste lid wordt bij het installeren van een toevoervoorziening voor 
verbrandingslucht bij toepassing van artikel 3.51 niet uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.’ 

Dit betekent dat voor hetgeen in de artikelen 3.51 (plaats van de opening) en 3.53 (rookdoorlatendheid) van 
het Bouwbesluit 2012 is geregeld bij ‘verbouw’ het nieuwbouwniveau geldt en voor hetgeen in artikel 3.52 
(thermisch comfort) is geregeld het rechtens verkregen niveau geldt.  
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Het aspect verdunningsfactor van de rook is echter in het Bouwbesluit 2012 geregeld onder de afdeling 
ventilatie. 

Daarvoor geldt: 

Verbouwartikel voorziening voor de toevoer van verse lucht 

Artikel 3.35 Verbouw: 

1. ‘Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 
3.29 tot en met 3.34 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen 
aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.’ 

2. ‘In afwijking van het eerste lid mag bij het installeren van een afvoervoorziening voor rookgas bij 
toepassing van artikel 3.33, tweede lid, niet worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.’ 

Ook voor dit aspect geldt dus bij verbouw het nieuwbouwniveau. Wanneer echter een component voor de 
toevoer van verse lucht (ventilatie) nabij een bestaande afvoer voor rookgas wordt gerealiseerd, geldt het 
rechtens verkregen niveau. Vaak betekent dit dat er geen eis geldt. Het is echter verstandig het 
nieuwbouwniveau aan te houden. 

In tabel A.1 staat een overzicht van eisen die worden gesteld aan luchttoevoer- en rookgasafvoersystemen 
in nieuwbouw en bestaande bouw. 

Tabel A.1 – Bouwbesluit 2012 – Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas  

 
Nieuwbouw Tijdelijke bouw 

(3.56) 
Bestaande bouw 
(bodemniveau) 

Verbouw (3.55) 
(wijziging 1-4-14) a 

Aansturingsartikel 3.48 – 3.57 – 

Aanwezigheid 3.49 3.49 3.58  
(gelijk aan 3.49) 

– 

Capaciteit 3.50 3.50 3.59 – 

Plaats van de opening 3.51 3.51 – 3.51 
(nieuwbouwniveau) 

Thermisch comfort 3.52 3.52 – 3.52  
(rechtens 

verkregen niveau) 

Rookdoorlatendheid 3.53 3.53 3.60 3.53 
(nieuwbouwniveau) 

Stromingsrichting 3.54 3.54 3.61 – 

Verdunningsfactor 3.33 3.33 – 3.33 

Brandveiligheid 2.59 – 2.64 – 
a Daar waar in de kolom verbouw geen artikel is vermeld, wordt als uitgangspunt genomen dat daar aan de 

artikelen zoals genoemd bij de bestaande bouw moet worden voldaan.  
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3.57 Aansturingsartikel 

‘Een bestaand bouwwerk met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft zodanige 
voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, dat een voor de 
gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.’ 

3.58 Aanwezigheid 

‘Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor de toevoer 
van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas. Een opstelplaats voor een kooktoestel met een 
nominale belasting van niet meer dan 15 kW, gelegen in een verblijfsruimte, blijft hierbij buiten 
beschouwing.’  

Voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw moet een opstelplaats voor een kooktoestel en/of een 
afvoerloze geiser (een keuken dus) een ventilatie-capaciteit hebben van ten minste75 m3/h. Dit is 
voldoende voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van ventilatielucht met daarin 
rookgassen. 

3.59 Capaciteit 

Dit artikel bestaat uit 6 delen die alle neerkomen op het volgende. De luchttoevoer naar het 
verbrandingstoestel moet voldoende zijn. In geval van gesloten toestellen; bij een keuze van diameter 
en lengte in overeenstemming met de opgave door toestelfabrikant wordt hieraan voldaan. In geval 
van open toestellen dienen de toevoeropening conform NPR 3378-22 te zijn of conform instructies van 
de fabrikant. Het rookgasafvoerkanaal moet een diameter hebben zodat deze in staat is om de 
rookgassen correct naar buiten te kunnen afvoeren. Bij een keuze van diameter en lengte in 
overeenstemming met de opgave door toestelfabrikant wordt hieraan voldaan.  

3.60 Rookdoorlatendheid 

Een bestaande overdruk-afvoer moet een lekdichtheid hebben van 0,006 x 10-3 m3/s per m2. Die eis is 
gelijk aan de eisen voor nieuwbouw. Bij bestaande bouw worden er geen eisen gesteld aan de 
lekdichtheid van onderdrukvoorziening. Er mag uiteraard geen gevaarlijke situatie ontstaan 
(artikel 3.57).  

3.61 Stromingsrichting van rookgas 

Verbrandingslucht moet van buiten naar het toestel stromen, rookgassen moeten vanaf het toestel 
naar buiten stromen.  

3.55 Verbouw 

Bij het installeren van een nieuwe afvoervoerziening of wijzigingen aan een rookgasafvoervoorziening 
moet worden voldaan aan 3.33, 3.51 (plaats van openingen ltv en rga) en 3.53 (eisen lekdichtheid 
onderdruk en overdrukvoorzieningen). 

Het Bouwbesluit stelt geen eisen aan de dichtheid van een verbrandingsluchttoevoerleiding. De 
lekkage van een verbrandingsluchttoevoer van een gesloten toestel behoort kleiner te zijn dan 5 m3/h 
(conform NPR 3378-46) gemeten met een overdruk van 50 Pa. Materiaal met een lippenringverbinding 
voldoet hieraan. De fabrikant van het gastoestel moet opgeven welke type materiaal en welke 
dimensionering toegepast dient te worden. 
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Bijlage B 

 

Beoordeling van rookgasafvoersystemen – capaciteit en conditie van 
het materiaal 

B.1 Algemeen 

In deze bijlage staan aanbevelingen voor het beoordelen van de capaciteit en de conditie van een bestaand 
rookgasafvoersysteem. Dit om vast te stellen of het huidige rookgasafvoersysteem veilig functioneert.  

OPMERKING In de vorige editie (2008) van NPR 3378-45 was een gelijksoortige bijlage opgenomen. Die versie van 
deze bijlage bood de mogelijkheid om een bestaand afvoersysteem nogmaals 15 jaar vrij te geven. Deze mogelijkheid 
gaf te veel misverstanden en onduidelijkheden in de markt. Bovendien was het praktisch onmogelijk om aan de gegeven 
criteria te voldoen. Daarom is het toepassingsgebied van de bijlage beperkt en is deze bijlage aangepast.  

Deze bijlage mag alleen worden gebruikt om bij een bestaande situatie te beoordelen hoe groot de kans is 
op rookgaslekkage. Dit om de eigenaar van de installatie te kunnen melden met welke prioriteit de 
rookgasafvoervoorziening én dus mogelijk ook het aangesloten gastoestel behoort te worden vervangen.  

De enige (beperkte) mogelijkheid voor hergebruik van een rookgasafvoersysteem is die van een 
concentrisch CLV-systeem en uitpandige collectieve systemen. Het mogelijk hergebruik daarvan behoort ook 
per situatie te worden bekeken. 

B.2 Beoordelen van de conditie van het afvoersysteem 

De conditie van het afvoersysteem moet zo goed zijn dat langdurige rookgasdichtheid gewaarborgd is. Het is 
dus niet voldoende om te controleren of er geen gaten in het afvoersysteem zitten en of het afvoersysteem 
nog stevig in elkaar zit. Voor de conditie van het afvoersysteem moet er ook een uitspraak worden gedaan 
over de lange duur (in elk geval tot en met de volgende onderhoudsbeurt). 

Bij een toestelvervanging behoort ook het afvoersysteem te worden vervangen. De slechte staat van een 
toe- en afvoersysteem kan echter ook de aanleiding zijn om het luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem te 
vervangen. Er zal dan afhankelijk van de leeftijd van het gastoestel ook voor kunnen worden gekozen om 
het gastoestel te vervangen. De volgende aspecten behoren ten minste te worden gecontroleerd.  

a) Is het afvoermateriaal geschikt voor het aangesloten toestel? Bijvoorbeeld:  

— Heeft het toestel een hoog rendement, dan behoort het afvoermateriaal geschikt te zijn voor 
condenserend bedrijf. Het installatievoorschrift bij het toestel behoort hierover duidelijkheid te 
verschaffen. 

— Heeft het toestel een mechanische afvoer van rookgas, dan behoort het afvoermaterieel geschikt te 
zijn om te werken op overdruk. 

Indien het afvoermateriaal niet geschikt is voor het aangesloten toestel, dan behoort dit te worden 
vervangen. De kans op rookgaslekkage neemt immers (te veel) toe. Is de wanddikte van het materiaal op 
een onacceptabele wijze aangetast? Dit aspect is moeilijk te controleren, omdat de rookgasafvoer eerst 
moet worden losgenomen, voordat de wanddikte kan worden bepaald. Als er verschillende materialen 
door elkaar zijn toegepast en als het afschot niet correct is aangebracht, neemt de kans op aantasting 
van het materiaal toe. De kans op rookgaslekkage wordt daardoor groter.  

b) Is er in het afvoersysteem vervuiling aanwezig die wordt veroorzaakt door de aantasting van het 
rookgasafvoermateriaal, bijvoorbeeld losse aluminiumrestanten (deeltjes aluminiumoxide in een 
aluminium afvoerleiding)? Als deze resten aanwezig zijn, betekent dit dat het afvoermateriaal elders is 
aangetast. De kans op rookgaslekkage neemt hierdoor toe.  
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c) Is er sprake van putcorrosie? Als dat het geval is, behoort de rookgasafvoer direct te worden vervangen. 
Er zal dan namelijk al sprake zijn van rookgaslekkage (of de kans daarop is groot).  

d) Is het afvoermaterieel correct geïnstalleerd en gebeugeld, zodat leidingen niet los kunnen raken? Als de 
leidingen niet correct zijn gebeugeld, neemt de kans op rookgaslekkage toe, doordat leidingdelen los 
kunnen raken.  

e) Zijn de horizontale gedeelten op voldoende afschot gelegd? Bij onvoldoende afschot neemt de kans op 
rookgaslekkage toe.  

f) Zijn er zelftappende schroeven in de verbindingen gebruikt? In dat geval neemt de kans op 
rookgaslekkage toe. 

g) Hoe is de staat van de verbindingen? Het is zinvol om zichtbare delen van de rookgasafvoerleiding 
visueel (met een dauwspiegel) te beoordelen op lekkage. Zo kunnen lekkende afdichtingsringen worden 
opgespoord. In geval van lekkages behoort de rookgasafvoerleiding te worden vervangen.  

h) Hoe zijn de verbrandingscijfers? Afwijkingen in het rookgasafvoer- en luchttoevoersysteem kunnen aan 
het licht komen bij de uitvoering van CO2/CO-metingen in hoog- en laaglast (met gesloten mantel).  

Hoe meer afwijkingen worden aangetroffen, des te groter wordt de kans op rookgaslekkage. Afhankelijk van 
de aangetroffen afwijkingen kan het noodzakelijk zijn om het rookgasafvoersysteem direct te vervangen.  

B.3 Beoordelen van de capaciteit van het afvoersysteem 

De afvoercapaciteit kan onvoldoende worden:  

a) door vervuiling, of  

b) doordat een bestaand afvoersysteem niet (meer) geschikt is voor het aangesloten toestel (bijvoorbeeld 
door een afvoersysteem met een te kleine diameter).  

De capaciteit kan worden beoordeeld door te controleren of het systeem vervuild is, en of de dimensionering 
geschikt is voor het aangesloten toestel. De controle van deze twee aspecten is hieronder uitgewerkt.  

B.3.1 Controle op vervuiling 

Soorten vervuiling die kunnen voorkomen, zijn bijvoorbeeld: 

a) losse aluminiumrestanten als gevolg van aantasting van aluminium afvoermateriaal; 

b) gruis als gevolg van het aansluiten van rookgasafvoermateriaal op een steenachtig kanaal; 

c) vogelnesten. 

Losse aluminiumrestanten en gruis zullen zich vooral ophopen op plaatsen in de afvoerleiding waar een 
horizontaal gedeelte overgaat in een verticale afvoerleiding.  

Restanten van vogelnesten kunnen overal in de afvoerleiding blijven steken. 

Op basis van de uitvoering van het afvoersysteem kan worden bepaald om welke soorten vervuiling het gaat 
en waar deze vervuiling aanwezig zal zijn. 
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B.3.2 Controle van de dimensionering van het afvoersysteem 

Controleer of de dimensionering van het afvoersysteem geschikt is voor het hierop aangesloten toestel. Het 
kan zijn dat er bij de installatie verkeerde keuzes zijn gemaakt. Het afvoersysteem behoort te zijn 
gedimensioneerd volgens de installatievoorschriften van dit toestel of conform de regelgeving die bij de 
aanleg van kracht was. Ook de uitmonding behoort zich in het juiste gebied te bevinden (zie NPR 3378-60 
en NPR 3378-61). 

B.3.3 Alternatieve methode, de controle op goede werking van het afvoersysteem 

B.3.3.1 Alternatieve methode algemeen 

Een alternatieve methode voor de twee controles die onder B.3.1 en B.3.2 zijn opgenomen, is een controle 
van de goede werking van het afvoersysteem. Deze methode is bruikbaar voor open toestellen met een 
VATO (type-B11-toestellen). 

B.3.3.2 Uitvoering van de beoordeling 

De goede werking van het afvoersysteem wordt beoordeeld aan de hand van de via de VATO optredende 
verdunning van de rookgassen. 

De verdunning van de rookgassen wordt berekend als: 

 
 

 2  voor de VATO

2  na de VATO

CO
verdunning

CO
 

Bij de meting van de CO2-percentages moeten ramen, deuren en afsluitbare roosters gesloten zijn.  

B.3.3.3 Evaluatie van de beoordeling 

De werking van het afvoersysteem wordt als volgt geëvalueerd: 

— bij een verdunningsfactor 2 en hoger werkt het afvoersysteem naar behoren; 

— bij een verdunningsfactor 1,5 of kleiner is het afvoersysteem kritisch, en wordt aanbevolen dit te 
vervangen. 

 



NPR 3378-45:2017 

26 

Bijlage C 

 

Kierdichtheidsbepaling opstellingsruimten met open toestellen 

C.1 Algemeen 

Voor het goed functioneren van open verbruikstoestellen in bestaande gasinstallaties is het van belang te 
weten in welke mate onderdruk in de ruimte kan optreden door onvoldoende luchttoevoer (kierdichtheid). 
Indien hierover twijfel bestaat, kan, afhankelijk van de situatie, één van de onderstaande evaluatiemetingen 
worden uitgevoerd. 

Bij de uitvoering van de evaluatiemetingen is de invloed van de windsnelheid en de windrichting van belang. 
Vooral bij windstilte of een grote windkracht kan het noodzakelijk zijn de metingen te herhalen bij andere 
weersomstandigheden. Extreme omstandigheden hoeven geen uitsluitsel te geven over elke andere situatie 
afzonderlijk. 

In verband met de kierdichtheid zijn de volgende situaties onderscheiden: 

a) afvoergebonden toestellen geplaatst in ruimten die worden beïnvloed door mechanische afvoer van lucht 
(C.2.2); 

b) afvoergebonden toestellen geplaatst in ruimten die niet worden beïnvloed door mechanische afvoer van 
lucht (C.2.3); 

c) afvoerloze toestellen in ruimten die eventueel worden beïnvloed door mechanische afvoer van lucht 
(C.3). 

OPMERKING De volgende voorzieningen worden in dit verband ook beschouwd als voorziening voor mechanische 
afvoer van lucht: 
— afzuigkap met ventilator; 
— gebalanceerde ventilatie. 

C.2 Afvoergebonden toestellen 

C.2.1 Meetmethode algemeen 

Deze meetmethode wordt toegepast bij afvoergebonden toestellen in ruimten die al dan niet worden 
beïnvloed door mechanische afvoer van lucht. De meetmethode bestaat steeds uit het achtereenvolgens 
uitvoeren van twee metingen, A en B, en vervolgens de evaluatie daarvan. 

De meetfout van de apparatuur waarmee de CO2-percentages worden gemeten mag niet meer dan 0,3 % 
bedragen. 

C.2.2 Meting in ruimten die worden beïnvloed door mechanische afvoer van lucht 

Meting A 

Sluit alle beweegbare ramen en afsluitbare ventilatieopeningen. Open alle binnendeuren. Schakel 
ventilatietoestel(len) in op de hoogste stand. Zet de mechanische afvoer van lucht op de hoogste stand 
(indien mogelijk). Stel alle gasverbruikstoestellen in werking. Na ten hoogste 5 min mag geen rookgas uit de 
trekonderbreker lekken. Meet vervolgens in evenwichtstoestand het CO2-percentage (volumepercentage) bij 
het (de) gasverbruikstoestel(len) na de trekonderbreker.  

Doe aansluitend meting B. 
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Meting B 

Schakel het (de) ventilatietoestel(len) uit. Zet de mechanische afvoer van lucht in de laagste stand (indien 
mogelijk). Open beweegbare ramen en afsluitbare ventilatieopeningen in tegenover elkaar gelegen gevels. 
Meet in evenwichtstoestand het CO2-percentage. 

Evaluatie van de metingen in ruimten die worden beïnvloed door mechanische afvoer van lucht 

De ruimte wordt als kierdicht beschouwd indien: 

— het verschil in gemeten CO2-percentages meer bedraagt dan 1 %, of  

— het gemeten maximale CO2-percentage meer bedraagt dan 6 %, of  

— bij één van de metingen rookgas lekt uit de trekonderbreker. 

C.2.3 Meting bij ruimten die niet worden beïnvloed door mechanische afvoer van lucht  

Meting A 

Sluit alle beweegbare ramen en afsluitbare ventilatieopeningen. Sluit alle binnendeuren. Stel alle 
gasverbruikstoestellen in werking. Na ten hoogste 5 min mag geen rookgas uit de trekonderbreker lekken. 
Meet vervolgens in evenwichtstoestand het CO2-percentage (volumepercentage) bij het (de) 
gasverbruikstoestel(len) na de trekonderbreker.  

Doe aansluitend meting B. 

Meting B 

Open beweegbare ramen en afsluitbare ventilatieopeningen in tegenover elkaar gelegen gevels. Meet in 
evenwichtstoestand het CO2-percentage. 

Evaluatie van de metingen bij ruimten die niet worden beïnvloed door mechanische afvoer van lucht 

De ruimte wordt als kierdicht beschouwd indien: 

— het verschil in gemeten CO2-percentages meer bedraagt dan 1 %, of  

— het gemeten maximale CO2-percentage meer bedraagt dan 6 %, of  

— bij één van de metingen rookgas lekt uit de trekonderbreker. 

C.3 Afvoerloze toestellen 

C.3.1 Meetmethode algemeen 

Deze meetmethode wordt toegepast bij de evaluatie van de kierdichtheid in het geval van afvoerloze 
toestellen, vooral in het geval van afvoerloze geisers. Deze toestellen kunnen zijn opgesteld in ruimten die 
eventueel worden beïnvloed door mechanische afvoer.  

De meetfout van de apparatuur waarmee de CO2-percentages worden gemeten mag niet meer dan 0,3 % 
bedragen. 
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C.3.2 Meting 

Sluit alle beweegbare ramen en afsluitbare ventilatieopeningen. Stel eventueel aanwezige afvoergebonden 
gasverbruikstoestellen buiten werking. Schakel ventilatietoestel(len) uit. Zet de mechanische afvoer van lucht 
(indien aanwezig) op de laagste stand (indien mogelijk) of uit (indien mogelijk). Sluit alle binnendeuren van 
de opstellingsruimte. Stel het (de) afvoerloze toestel(len) of de geiser(s) in werking. 

Meet na 15 min het CO2-percentage (volumepercentage) in de opstellingsruimte. Gebruik een meetpunt 
gelegen 1,7 m boven de vloer en 1 m vóór het (de) gasverbruikstoestel(len).  

C.3.3 Evaluatie van de meting 

De ruimte wordt als kierdicht beschouwd indien het gemeten maximale CO2-percentage meer bedraagt dan 
1,5 %. 
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Bijlage D 

 

Hergebruik concentrische CLV-systemen en uitpandige collectieve 
systemen 

Deze bijlage omvat de voorwaarden en aandachtspunten voor het aanpassen van conventionele 
CLV-systemen uitgevoerd in metaal én in een concentrische uitvoering (volgens Gastec 
QA-beoordelingsrichtlijn nr. 138 of voorzien van CE-markering) om hergebruik mogelijk te maken en om 
hier nieuwe gesloten condenserende (HR) cv-toestellen op aan te kunnen sluiten. Hergebruik van uitpandige 
half-CLV- of CLV-systemen behoort ook tot de mogelijkheden. 

Andere systemen, zoals inpandige parallel uitgevoerde CLV-systemen, inpandige half-CLV-systemen of 
concentrische CLV-systemen zonder Gastec QA of CE, worden hier niet beschreven. Bij deze systemen zou 
na aanpassing de veiligheid op langere termijn onvoldoende kunnen worden gegarandeerd. 

Ook de zogenoemde VMC-, MVS- of MVRS-systemen (combinatie van afvoer van rookgassen en 
ventilatielucht via een collectieve dakventilator) komen niet voor hergebruik in aanmerking (zie 8.3.1). 

Uitgangspunt van deze voorwaarden en aandachtspunten is dat er in alle situaties een veilige en doelmatige 
werking van de nieuwe condenserende (HR) cv-gastoestellen moet zijn. 

Voorwaarden en aandachtspunten concentrische CLV-systemen (inpandig en uitpandig): 

— Bij toepassing van condenserende (HR) cv-toestellen is er onvoldoende zekerheid dat onder alle 
omstandigheden de thermische trek in het gemeenschappelijke afvoerkanaal voldoende is om de 
verbrandingsgassen af te voeren. Daarom moet de rookgasafvoer aan de onderzijde van het 
gemodificeerde CLV-systeem volledig worden afgesloten en van een sifon worden voorzien 
(zie figuur D.1). 

— Aanpassingen zoals het afsluiten van de rookgasafvoer aan de onderzijde van het 
CLV-rookgasafvoerkanaal moeten gebeuren door (of onder begeleiding van) een fabrikant van 
CLV-systemen.  

— De verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de uitvoering van de aanpassing van het systeem ligt bij de 
fabrikant van het CLV-systeem. In een rapportage behoort een oordeel te staan over de:  

— huidige conditie van het gehele CLV-systeem; 

— inspectievoorziening aan de onderzijde; 

— condens-en regenwaterafvoervoorziening aan de onderzijde; 

— dichtheid van het CLV-systeem; 

— uitmondings- en inlaatconstructie; 

— brandwerende afwerking van de schacht; 

— toe te passen ketels in relatie met de dimensionering; 

— beheersmaatregelen (bijvoorbeeld het voorschrijven van een periodieke inspectie of het periodiek 
meten van CO2/CO met gesloten mantel in hoog- en laaglast). 

OPMERKING Hier (en ook hierna) wordt gesproken van ‘de fabrikant’. Indien de oorspronkelijke fabrikant niet meer 
bestaat dan wordt aanbevolen een andere fabrikant van een (half) CLV-systeem te raadplegen. 

— Een dergelijke rapportage kan worden opgesteld door derden. Maar de fabrikant van het CLV-systeem 
zal echter wel achter deze bevindingen moeten staan.  



NPR 3378-45:2017 

30 

— Alle toestellen die uitkomen op één schacht moeten tegelijkertijd worden vervangen. Anders kan de 
goede werking van alle cv-toestellen die zijn aangesloten op het CLV-systeem niet worden 
gegarandeerd. 

— De aan te sluiten nieuwe condenserende (HR) cv-toestellen behoren altijd te zijn voorzien van een 
terugslagklep die samen met het toestel is gekeurd (of van een separate terugslagklep waarbij er door de 
ketelfabrikant een verklaring van goedkeuring is afgegeven). 
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Figuur D.1 Concentrisch CLV-systeem 
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— De uiteenlopende productiemethoden van de diverse CLV-fabrikanten maken dat beoordeling 
(onderzoek) van de dichtheid noodzakelijk is. Het is raadzaam om bij de producent van het 
desbetreffende CLV-systeem navraag te doen over de (langdurige) dichtheid van oude systemen. Niet 
alle volgens Gastec QA 138 en/of CE geproduceerde systemen zijn zonder meer herbruikbaar. Er 
kunnen namelijk lekkages zijn ontstaan in de afdichtingen van segmenten.  

— Voor wat betreft de dichtheid van de CLV-kanalen moet er zekerheid kunnen worden gegeven dat de 
lekverliezen geen storingen op kunnen leveren in de aangesloten cv-toestellen. 

— Het is noodzakelijk dat de uitmondingen, na aanpassingen, in vrij uitmondinggebied zijn gepositioneerd 
(zie NPR 3378-61) en geschikt zijn voor condenserende toepassingen. Extra aandachtspunt is dat de 
luchttoevoeropening voldoende ver boven de dakrand uitsteekt (30 cm). Verder zijn belemmerende 
bebouwingen op daken (zoals liftopbouwen) van grote invloed op de goede werking van de CLV-
systemen. Zie hiervoor ook NPR 3378-61. 

— De rookgasafvoerleidingen en luchttoevoerleidingen tussen het toestel en het CLV-systeem behoren te 
worden vervangen. Aandachtspunt hierbij is aanleg conform het beugelvoorschrift zoals uitgegeven door 
Rogafa (zie bijlage A van NPR 3378-46:2016). 

— Er behoort een inspectieluik aanwezig te zijn ter plaatse van de onderzijde van het CLV-systeem met 
minimale afmetingen van 50 cm × 50 cm (zie figuur D.2 en NPR 3378-40).  

 
Legenda 

1 Afvoer condenswater 
2 Sifon voor afvoer condenswater 
3 Afvoer regenwater (indien van toepassing) 
4 Bouwkundig inspectieluik 
5 Inspectieluik luchttoevoerkanaal 
6 Inspectieluik rookgasafvoerkanaal 
7 Sifon voor afvoer regenwater 

Figuur D.2 — Inspectieluik 

— De collectieve rookgasafvoer en luchttoevoer behoren beide inwendig inspecteerbaar te zijn zonder dat 
daarvoor de rookgasafvoerleiding en luchttoevoerleiding in de opstellingsruimte moeten worden 
gedemonteerd (zie figuur D.2). 

— De afvoer van condens en regenwater naar het rioolsysteem behoort te voldoen aan de uitvoering zoals 
aangegeven in NPR 3378-40. Daarbij behoort de uiteindelijke afvoer plaats te vinden via de 
opstellingsruimte, waar zich de sifons met daartussen een open verbinding bevinden (zie figuur D.2). 

— De aangepaste CLV-systemen behoren te worden voorzien van een keuringssticker (op het 
inspectiedeksel van het CLV-systeem) waarop de datum van de keuring en de datum van de afloop van 
de garantie op goede werking staan (figuur D.3). 

1
4
5

2
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Figuur D.3 — Keuringssticker 

Voorwaarden en aandachtspunten uitpandige half-CLV-systemen 

— De verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de uitvoering van de aanpassing van het systeem ligt bij de 
fabrikant van het half-CLV-systeem. In een rapportage behoort een oordeel te staan over de:  

— huidige conditie van het gehele half-CLV-systeem; 

— inspectievoorziening aan de onderzijde; 

— condens-en regenwaterafvoervoorziening aan de onderzijde; 

— dichtheid van het half-CLV-systeem; 

— uitmondings- en inlaatconstructie;  

— toe te passen ketels in relatie met de dimensionering; 

— beheersmaatregelen (bijvoorbeeld het voorschrijven van een periodieke inspectie of het periodiek 
meten van CO2/CO met gesloten mantel in hoog- en laaglast); 

Een dergelijke rapportage kan worden opgesteld door derden. Maar de fabrikant van het half-CLV-systeem 
blijft verantwoordelijk.  

— Alle cv-toestellen die zijn aangesloten op één half-CLV-systeem behoren tegelijkertijd te worden 
vervangen, anders kan de goede werking van deze cv-toestellen niet worden gegarandeerd. 

— De aan te sluiten nieuwe condenserende (HR) cv-toestellen behoren altijd te zijn voorzien van een 
terugslagklep die samen met het toestel is gekeurd (of van een separate terugslagklep waarbij er door de 
ketelfabrikant een verklaring van goedkeuring is afgegeven). 

— Het is noodzakelijk dat de uitmondingen, na aanpassingen, in vrij uitmondinggebied zijn gepositioneerd 
(zie NPR 3378-61) en geschikt zijn voor condenserende toepassingen. Verder zijn belemmerende 
bebouwingen op daken (zoals liftopbouwen) van grote invloed op de goede werking van de 
half-CLV-systemen.. Zie hiervoor ook NPR 3378-61. 

— De rookgasafvoerleidingen en luchttoevoerleidingen tussen het toestel en het half-CLV-systeem behoren 
te worden vervangen. Aandachtspunt hierbij is aanleg conform het beugelvoorschrift zoals uitgegeven 
door Rogafa (zie bijlage A van NPR 3378-46:2016). 

— De collectieve rookgasafvoer behoort inwendig inspecteerbaar te zijn zonder dat daarvoor de 
rookgasafvoerleidingen en luchttoevoerleiding in de opstellingsruimte behoren te worden gedemonteerd. 
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— De afvoer van condens en regenwater naar het rioolsysteem behoort zo te zijn dat bevriezing wordt 
voorkomen. Daarbij behoort de uiteindelijke afvoer plaats te vinden via de opstellingsruimte, waar zich de 
sifons, met daartussen een open verbinding, bevinden (zie NPR 3378-41). 

— De aangepaste half-CLV-systemen behoren te worden voorzien van een keuringssticker (op het 
inspectiedeksel van het half-CLV-systeem) waarop de datum van de keuring en de datum van de afloop 
van de garantie op goede werking staan (zie figuur D.3). 

 



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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