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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 publicatie mag geen normatieve waarde worden toegekend. 

Als wordt geïnstalleerd volgens de in deze NPR genoemde uitvoeringsvormen voldoet deze installatie aan 
de in dit deel aangehaalde (prestatie-)eisen. Andere uitvoeringsvormen die niet in de delen zijn genoemd 
worden niet uitgesloten. Wel behoort men zich ervan te vergewissen dat een andere uitvoeringsvorm aan de 
eisen voldoet; dit kan met de bij een prestatie-eis behorende bepalingsmethode. Het is te allen tijde verplicht 
de installatievoorschriften van de rookgasafvoer- en de toestelfabrikant op te volgen. 

De prestatie-eisen volgens het Bouwbesluit 2012 die ten grondslag liggen aan de in deze NPR beschreven 
uitvoeringsvormen en de hiermee samenhangende normen zijn: 

— Afdeling 2.8. Beperken van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie; 

— Afdeling 3.8. Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas; 

— Afdeling 7.1. Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, en daarvan artikel 7.9. Veilig 
gebruik verbrandingstoestel. 

(2.8) ‘Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende 
wordt beperkt.’ 

(3.8) ‘Een te bouwen 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.’ 

Bovendien geldt artikel 1.16. Zorgplicht, waarin o.a. aangegeven is dat de installatie functioneert 
overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften en adequaat wordt beheerd, 
onderhouden en gecontroleerd. 

In deze NPR wordt de keuze toegelicht van materialen, constructies en afmetingen van enkelvoudige 
rookgasafvoersystemen voor type B-toestellen vanaf de toestelaansluitstomp tot aan de uitmonding. Daar 
waar in deze NPR gesproken wordt over verbindingsleiding kan ook worden gelezen aansluitleiding en vice 
versa. 

VR-CV-toestellen van het type B11 mogen sinds 26 september 2015 niet meer worden geproduceerd 
vanwege de Europese regelgeving (ERP). Dit geldt ook voor VR-toestellen van het type B22 en B23. 

Rookgasafvoersystemen voor type C-toestellen worden behandeld in NPR 3378 deel 46. 

Omdat NPR 3378-46 en -47 deels de inhoud van de delen 42, 43 en 44 overnemen, worden deze laatste 
ingetrokken. 

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 begrippen worden eveneens daarin opgenomen. 
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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 

1 Onderwerp en toepassingsgebied 

Dit deel van de NPR is van toepassing op een rookgasafvoersysteem en een daarbij behorende 
toevoeropening voor verbrandingslucht voor gasgestookte type B-toestellen (open toestellen) tot een 
belasting van 130 kW op bovenwaarde in woningen of (woon)gebouwen. Het toestel is al dan niet van een 
transportventilator voorzien. 

Dit deel behandelt niet de rookgasafvoer van een type B11-toestel aangesloten op een 
rookgasafvoersysteem dat zelf is voorzien van een mechanische afzuiging van het rookgas, zoals bij 
blokkenvuurtoestellen. 

In het deel is een onderscheid gemaakt tussen type B11 en de overige typen toestellen waar het de 
voorziening voor de rookgasafvoer betreft. 

Aanwijzingen in de installatievoorschriften van de fabrikant van het rookgasafvoermateriaal gaan boven de 
in deze NPR gegeven voorbeelden en interpretaties. 

2 Verwijzingen 

De volgende documenten, of delen ervan, waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn relevant voor de 
toepassing ervan. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde uitgave van toepassing. Bij 
ongedateerde verwijzingen is de laatste uitgave van het document (met inbegrip van eventuele 
wijzigingsbladen en correctiebladen) waarnaar is verwezen van toepassing. 

NEN 1776, Verstelbare nisbussen 

NEN 1778, Nisbussen 

NEN 2757-1:2011, Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de rookgasafvoer van 
rookgas van gebouwgebonden installaties – Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 
130 kW op bovenwaarde 

NEN 3215+C1, Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen – Bepalingsmethoden voor de 
rookgasafvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen 

NPR 3378-46:2016, Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie rookgasafvoersystemen – 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 3378-60+C1, 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 

NEN 6062, Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen – Algemeen 

NEN 6068+C1, Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten 

NEN 6069, Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten 

NEN 8757, Rookgasafvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen – Bepalingsmethoden voor 
bestaande bouw 
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NEN-EN 1366-3, Bepaling van de brandwerendheid van installaties – Deel 3: Afdichtingen voor 
doorvoeringen 

NEN-EN 1856-1, Schoorstenen – Eisen voor metalen schoorstenen – Deel 1: Producten voor 
systeemschoorstenen 

NEN-EN 1856-2, Schoorstenen – Eisen voor metalen schoorstenen – Deel 2: Metalen voeringen en 
aansluitleidingen 

NEN-EN 13501-1+A1, Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond 
van resultaten van beproeving van het brandgedrag 

NEN-EN 14471+A1, Schoorstenen – Systeemschoorstenen met kunststoffen binnenbuizen – Eisen en 
beproevingsmethoden 

Besluit gastoestellen 

Richtlijn betreffende gastoestellen, GAD 2009/142/EG 1) 

Verordening bouwproducten (305/2011/EU) 

Bouwbesluit 2012 

3 Installatievoorschriften van de fabrikanten van het toestel en van het 
rookgasafvoermateriaal 

3.1 Materialen en uitvoeringen 

In deze NPR wordt bij een rookgasafvoervoorziening (rookgasafvoersysteem of RGA) het volgende 
onderscheid gemaakt: 

1) Het deel dat de verbinding maakt tussen toestel en bouwkundig deel van de voorziening (de 
verbindingsleiding of aansluitleiding); 

2) Het bouwkundige deel (de voorziening van de rookgasafvoer). 

OPMERKING Sinds 1 april 2012 zijn installaties als gevolg van een wijziging van de Woningwet aan te merken als 
bouwwerk. Als gevolg van deze wijziging is publiekrechtelijk het onderscheid vervallen tussen de verbindingsleiding en 
het bouwkundige deel. 

Rookgasafvoermateriaal wordt volgens de Europese regelgeving beschouwd als een bouwproduct. Hierbij 
zijn er twee mogelijkheden: 

1) Het rookgasafvoermateriaal wordt afzonderlijk in de markt geplaatst met CE-markering volgens de 
Verordening bouwproducten (305/2011/EU); 

2) Het rookgasafvoermateriaal is onderdeel van het gastoestel dat voldoet aan het Besluit gastoestellen, 
welk besluit de implementatie in Nederland is van de Richtlijn gastoestellen (GAD 2009/142/EG), en 
wordt meegeleverd met het toestel. In dat geval geeft de toestelfabrikant alle informatie over het 
installeren en het toepassen. 

Rookgasafvoermateriaal met CE-markering volgens de Verordening bouwproducten kan beoordeeld zijn 
volgens de normen in tabel 1. 

                                                      
1) In het vervolg van de tekst wordt de verkorte aanduiding Richtlijn gastoestellen gebruikt.  
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Tabel 1 — Overzicht relevante normen per type rookgasafvoersysteem 

Norm Type rookgasafvoersysteem Opmerking 

NEN-EN 1856-1 Rookgasafvoersystemen met een metalen 
rookgasvoerend deel 

 

NEN-EN 1856-2 Metalen voeringen en aansluitleidingen  

NEN-EN 14471+A1 Rookgasafvoersystemen met een 
kunststof rookgasvoerend deel 

Inclusief dakdoorvoeren, voeringen, 
concentrische systemen en 
aansluitleidingen met een kunststof 
rookgasvoerend deel 

 

Prestatie-verklaring (DoP) 
In het kader van de Verordening bouwproducten (305/2011/EU) is de fabrikant verplicht om, als een 
geharmoniseerde norm van kracht is, een prestatieverklaring bij het product te leveren. Dit is de zgn. 
Declaration of Performance (DoP). 

In een prestatieverklaring is het volgende vermeld: 

— product- en adresgegevens; 

— prestaties van het bouwproduct; 

— beoogde toepassingen. 

Tevens moeten hierbij installatievoorschriften worden meegeleverd. Wanneer deze instructies volledig 
worden opgevolgd zal het product uiteindelijk de gedeclareerde prestaties van het product leveren. 

Voor producten vallend onder het Besluit gastoestellen gelden overeenkomstige voorwaarden. 
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Productmarkering 

Elk rookgasafvoermateriaal is voorzien van CE-markering volgens onderstaande voorbeelden. 

Uitleg CE-markering voor metalen systemen 

Voorbeeld: 

   XYZ            NEN-EN 1856-1     T160        P1        W       Vx       L50040        Oxx 
 
 

a) Productcode 

b) Normnummer 

c) Temperatuurklasse 

d) Drukklasse (N1 of P1 of H1) 2) 

e) Condensaatbestendigheidsklasse (W of D) 

f) Corrosiebestendigheidsklasse (Vm of V1 of V2 of V3) 

g) Materiaalspecificatie rookgasvoerend deel 

h) Roetbrandbestendigheidsklasse (G: ja of O: nee) en afstand tot brandbare materialen (mm) 

 

Uitleg CE-markering voor kunststof systemen 

Voorbeeld: 

                  XYZ    NEN-EN 14471  T120    P1      W        1      Oxx        LI       E      U0 
 
 

a) Productcode 

b) Normnummer 

c) Temperatuurklasse 

d) Drukklasse (N1 of P1 of H1) 2) 

e) Condensaatbestendigheidsklasse (W of D) 

f) Corrosiebestendigheidsklasse (1 of 2 of 3) 

g) Roetbrandbestendigheidsklasse (G: ja  

of O: nee) en afstand tot brandbare materialen (mm) 

h) Locatieklasse (LI of LE) 

i) Brandklasse, vlgs. NEN-EN 13501-1 (A1, A2, B, C, D, E of F) 

j) Ommantelingsklasse (U of U0 of U1) 

                                                      
2) De drukklasse geeft de maximaal toegestane rookgaslekkage aan, uitgedrukt in l/s per oppervlak in m2 van de 

rookgasafvoervoorziening, bepaald met de testdruk. Zie tabel 2. 
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Tabel 2 — Klassen voor rookgaslekdichtheid 

Drukklasse Lekkage 

l/s per m2 

Testdruk 

Pa 

N1 2,0 40 

P1 0,006 200 

H1 0,006 5 000 

 

3.2 Kenmerken verbindingsleiding 

Door de volgende kenmerken onderscheidt de verbindingsleiding zich, als onderdeel van de voorziening 
voor rookgasafvoer, van het resterende deel: 

— De verbindingsleiding bevindt zich geheel in de ruimte waarin het toestel is opgesteld en passeert dus 
geen wand, vloer, plafond of dakbeschot. 

— De verbindingsleiding ligt in het zicht. Het zicht erop kan eventueel zijn ontnomen door het gastoestel 
zelf. 

— De lengte van de verbindingsleiding is beperkt tot 3,5 m. 

— De eis aan de afstand tot brandbaar materiaal wijkt af: zie tabel 3. 

OPMERKING De stromingsrichting van het rookgas is nergens naar beneden gericht. 

3.3 Keuze van het rookgasafvoersysteem volgens de productmarkering 

De markering van het rookgasafvoermateriaal dat aangesloten mag worden op type B-toestellen moet de 
eigenschappen bezitten volgens tabellen 3, 4, 5, 6 en 7. 

Tabel 3 — Vereiste productspecificaties metalen en kunststof rookgasafvoersystemen 

Eigenschap Eis Norm Opmerking 

Temperatuurklasse Zie 
opmerking 

NEN-EN 1856-1 

NEN-EN 1856-2 

NEN-EN 14471 

De temperatuurklasse van het 
rookgasafvoermateriaal moet 
geschikt zijn voor de door de 
toestelfabrikant opgegeven 
maximale temperatuur van het 
rookgas. Zie 4.8. 

Bij geisers zal meestal een hogere 
T-klasse noodzakelijk zijn. 

Drukklasse P1, H1 of 
N1, zie 4.2 

NEN-EN 1856-1 

NEN-EN 1856-2 

NEN-EN 14471 

De aanwijzingen van de 
toestelfabrikant zijn hierbij leidend.  

Roetbrandbestendigheidsklasse O of G NEN-EN 1856-1 

NEN-EN 1856-2 
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Afstand tussen brandbaar 
materiaal en de 
verbindingsleiding 

xx, zie 
opmerking 

NEN-EN 1856-1 

NEN-EN 1856-2 

NEN-EN 14471 

De verbindingsleiding moet op een 
minimale afstand xx mm, die op het 
product staat aangegeven, van 
brandbaar materiaal worden 
geïnstalleerd. 

Afstand tussen brandbaar 
materiaal en het bouwkundige 
deel (niet zijnde de 
verbindingsleiding) 

0 (mm)  NEN-EN 1856-1 

NEN-EN 1856-2 

NEN-EN 14471 

Deze 0 mm geldt voor het totale 
systeem van schachtwand met 
ingebouwd rookgasafvoersysteem. 
Zie 4.12. 

Tabel 4 — Aanvullend vereiste productspecificaties metalen rookgasafvoersystemen 

Eigenschap Eis Norm Opmerking 

Condensaatbestendigheidsklasse W, D NEN-EN 1856-1 

NEN-EN 1856-2 

 

Corrosiebestendigheidsklasse V1, V2 of Vm NEN-EN 1856-1 

NEN-EN 1856-2 

Voor Vm pas materiaal 
volgens tabel 6 of 7 toe 

Materiaalspecificatie Zie tabel 6 NEN-EN 1856-1 

NEN-EN 1856-2 

 

Tabel 5 — Aanvullende productspecificaties kunststof rookgasafvoersystemen  

Eigenschap Eis Norm Opmerking 

Corrosiebestendigheidsklasse 1 of 2 NEN-EN 14471  

Locatieklasse LI of LE NEN-EN 14471  

Brandklasse A1, A2, B, C, D, E of F NEN-EN 14471  

Ommantelingsklasse U, U0 of U1 NEN-EN 14471 Voor ‘U’ behoort extra 
aandacht aan het 
beugelvoorschrift 
gegeven te worden, zie 
bijlage A van 
NPR 3378-46:2016  

Tabel 6 — Materiaalspecificaties metalen, minimale wanddikten voor condenserende toestellen 

Materiaalspecificatie Minimale nominale materiaaldikte 

 Starre buis Flexibele buis 

Materiaal AISI-
code 

Type vlgs. 
CE-

markering 

mm Specificatie 
vlgs. CE- 
markering 

mm Specificatie 
vlgs. CE- 
markering 

EN AW-Al Si 12 (A), en Cu < 0,1 %, 
Zn < 0,15 % 
(gegoten aluminium) 

 10 1,5 L10150 Niet toegelaten 

EN AW-Al 99,0 (A)  11 1,5 L11150 

EN AW-Al MgSi  13 1,5 L13150 
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Materiaalspecificatie Minimale nominale materiaaldikte 

 Starre buis Flexibele buis 

X5CrNiMo 17-12-2 316 40 0,4 L40040 0,1 L40010 

X2CrNiMo 17-12-2 316L 50 0,4 L50040 0,1 L50010 

X6CrNiMoTi 17-12-2 316 Ti 50 0,4 L50040 0,1 L50010 

X2CrNiMo 17-12-3 316L 60 0,4 L60040 0,1 L60010 

X1CrNiMoCu 25-20-5 904L 70 0,4 L70040 0,1 L70010 

 

De minimale materiaaldikte mag nergens kleiner zijn dan 90 % van de minimale nominale materiaaldikte. 

Tabel 7 — Materiaalspecificaties metalen, minimale wanddikten voor niet-condenserende toestellen 

Materiaalspecificatie Diameter 
rookgasafvoer 

Minimale nominale 
materiaaldikte 

Materiaal AISI-
code 

Type vlgs. 
CE-

markering 

mm mm Specificatie 
vlgs. CE- 
markering 

EN AW-Al Si 12 (A), 
en Cu < 0,1 %, 
Zn < 0,15 % 
(gegoten aluminium) 

 10 Enkelwandig ø 50/100 0,45 L10045 

Enkelwandig ø 110/200 0,63 L10063 

Dubbelwandig ø 50/200 0,3 L10003 

EN AW-Al 99,0 (A) 
(gerold) 

 11 Enkelwandig ø 50/100 0,45 L11045 

Enkelwandig ø 110/200 0,63 L11063 

Dubbelwandig ø 50/200 0,3 L11003 

Flexibel ø 50/200 0,18 L11018 

EN AW-Al MgSi 
(extrusie) 

 13 Enkelwandig ø 50/100 0,45 L13045 

Enkelwandig ø 110/200 0,63 L13063 

Dubbelwandig ø 50/200 0,3 L13030 

X5CrNi 18-10 304 20 Enkelwandig ø 50/100 0,3 L20030 

Enkelwandig ø 110/200 0,4 L20040 

Dubbelwandig ø 50/200 0,3 L20030 

Flexibel ø 50/200 0,1 L20010 

X2CrNi 18-10 304L 30 Enkelwandig ø 50/100 0,3 L30030 

Enkelwandig ø 110/200 0,4 L30040 

Dubbelwandig ø 50/200 0,3 L30030 

Flexibel ø 50/200 0,1 L30010 
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Materiaalspecificatie Diameter 
rookgasafvoer 

Minimale nominale 
materiaaldikte 

Materiaal AISI-
code 

Type vlgs. 
CE-

markering 

mm mm Specificatie 
vlgs. CE- 
markering 

X5CrNiMo 17-12-2 316 40 Enkelwandig ø 50/100 0,3 L40030 

Enkelwandig ø 110/200 0,4 L40040 

Dubbelwandig ø 50/200 0,3 L40030 

Flexibel ø 50/200 0,1 L40010 

X2CrNiMo 17-12-2 316L 50 Enkelwandig ø 50/100 0,3 L50030 

Enkelwandig ø 110/200 0,4 L50040 

Dubbelwandig ø 50/200 0,3 L50030 

Flexibel ø 50/200 0,1 L50010 

X6CrNiMoTi 17-12-2 316 Ti 50 Enkelwandig ø 50/100 0,3 L50030 

Enkelwandig ø 110/200 0,4 L50040 

Dubbelwandig ø 50/200 0,3 L50030 

Flexibel ø 50/200 0,1 L50010 

X2CrNiMo 17-12-3 316L 60 Enkelwandig ø 50/100 0,3 L60030 

Enkelwandig ø 110/200 0,4 L60040 

Dubbelwandig ø 50/200 0,3 L60030 

Flexibel ø 50/200 0,1 L60010 

X1CrNiMoCu 25-20-5 904L 70 Enkelwandig ø 50/100 0,3 L70030 

Enkelwandig ø 110/200 0,4 L70040 

Dubbelwandig ø 50/200 0,3 L70030 

Flexibel ø 50/200 0,1 L70010 

 

De minimale materiaaldikte mag nergens kleiner zijn dan 90 % van de minimale nominale materiaaldikte. 

3.4 Keurmerken 

Naast de verplichte CE-markering op rookgasafvoersystemen zijn er nog de volgende aanvullende vrijwillige 
keurmerken. 

1) De GASTEC QA-labeling is aanvullend in die zin dat ze informatie geeft over prestaties die niet Europees 
genormeerd zijn. Daarnaast kunnen minimale eisen gesteld zijn aan de prestatie van een product om in 
aanmerking te kunnen komen voor het QA-label. Voorbeelden hiervan zijn: eisen aan de afmetingen en 
eisen aan de maximale weerstand. De eisen staan beschreven in GASTEC QA-beoordelingsrichtlijnen. 
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2) Een KOMO-kwaliteitsverklaring voor een product verklaart dat het betreffende product overeenstemt met 
de technische specificatie die in de kwaliteitsverklaring is opgenomen die geen betrekking heeft op de 
‘essentiële’ kenmerken. Er worden waarden gedeclareerd t.a.v. productkenmerken waarop geen CE-
markering van toepassing is. De verklaring is gebaseerd op de eisen die zijn opgenomen in de 
beoordelingsrichtlijn die voor het product van toepassing is. Een KOMO-beoordelingsrichtlijn bevat altijd 
private eisen aan productkenmerken die belangrijk zijn voor de kwaliteit, maar die niet zijn geregeld in 
regelgeving of (Europese) geharmoniseerde normen.  
Rookgasafvoermateriaal voorzien van een KOMO-kwaliteitsverklaring is gemerkt met het KOMO-merk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Een KOMO-attest is een kwaliteitsverklaring die de prestaties beschrijft van een bouwproduct, een 
bouwelement of een bouwsysteem in zijn toepassing. Een attest toont aan dat het bouwproduct, 
bouwelement of bouwsysteem in zijn toepassing voldoet aan de relevante Nederlandse regelgeving zoals 
het Bouwbesluit 2012. De keurmerken voorzien in een installatievoorschrift met aanwijzingen over het 
toepassingsgebied, het gebruik van het materiaal en de manier van verwerken.  
 

4 Rookgasafvoervoorzieningen; algemene aspecten 

4.1 Inleiding 

Vanuit veiligheidsoogpunt bekeken wordt een rookgasafvoersysteem gekozen dat is afgestemd op de 
omstandigheden waaronder de voorziening voor de afvoer van rookgas moet functioneren, eenvoudig 
gezegd: het rookgasafvoermateriaal moet langdurig geschikt zijn, zie tabel 2 t.m. 7. 

Het toestel dat op de rookgasafvoer wordt aangesloten bepaalt een groot aantal noodzakelijke 
eigenschappen van het rookgasafvoersysteem. 

Bij de materiaalkeuze wordt geen onderscheid gemaakt tussen rookgasafvoermateriaal dat in het zicht ligt 
en dat is weggewerkt. 

4.2 Lekdichtheid van de rookgasafvoer; onderdruksystemen (N1) of 
overdruksystemen (P1, H1) 

De rookgasafvoervoorziening voor de type B11-toestellen verschilt wezenlijk van die van de overige 
toestellen typen B22 en B23. Bij die laatste groepen toestellen is altijd sprake van overdruk van het rookgas 
ten opzichte van de binnenatmosfeer. 

Het Bouwbesluit 2012 stelt zwaardere eisen aan de rookgasdoorlatendheid (lekdichtheid) van de voorziening 
voor rookgasafvoer op overdruk dan in het geval van een onderdruksysteem. De reden hiervan is dat er bij 
overdruk rookgas uit het systeem naar de binnenatmosfeer kan lekken en gezondheidsschade kan 
veroorzaken. 

Een eenvoudige indeling in onderdruk of overdruk van de rookgasafvoer ten opzichte van de atmosfeer in de 
ruimte of het gebouw waarin het toestel is geïnstalleerd, is: 
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— Onderdruksysteem (N1). Dit kan zijn: 

— Een natuurlijk werkend rookgasafvoersysteem waarop een toesteltype B11 is aangesloten. 

— Een rookgasafvoersysteem, met daarop aangesloten een toesteltype B11, voorzien van een 
afzuigventilator op de uitmonding en waarvan de uitmonding zich in het vrije uitmondingsgebied 
(gebied I volgens NPR 3378 deel 61) bevindt. 

— Overdruksysteem (P1, H1) 
Elk ander rookgasafvoersysteem dat geen onderdruksysteem is. Bijvoorbeeld de rookgasafvoersystemen 
waarop toestellen met een transportventilator, zoals de typen B22 en B23, zijn aangesloten, uitgezonderd 
het gemeenschappelijke deel van een natuurlijk werkend CLV- of half CLV-systeem. 

4.3 Verbod op andere openingen 

Een andere opening dan een aansluitopening voor een verbindingsleiding van een toestel is niet toegelaten 
in de rookgasafvoer, noch bij onderdruksystemen, noch bij overdruksystemen. 

Bij een onverhoopte verstopping van de rookgasafvoer zou uit een open T-stuk of een ventilatie-
afzuigopening rookgas uit kunnen stromen zonder dat de beveiliging daarop ingrijpt. Die beveiliging is 
bijvoorbeeld een ‘Thermische Terugslag Beveiliging’ (TTB) in de trekonderbreker van het toestel. De 
aanwezigheid van een dergelijke beveiliging in het toestel is herkenbaar doordat in de typeaanduiding de 
letters ‘BS’ (Blocked Safety) zijn vermeld. 

4.4 Nat (W) of droog (D) rookgasafvoersysteem 

Bij een nat rookgasafvoersysteem is het noodzakelijk dat het rookgasafvoermateriaal een grote 
corrosievastheid heeft. 

Nat wil zeggen dat gedurende lange tijd in het stookseizoen, en gedurende een lange periode van het in 
bedrijf zijn van het toestel, de wand van de rookgasafvoer vochtig is met aflopend condensatiewater. Een 
voorziening voor rookgasafvoer waarbij alleen tijdens het opwarmen van de rookgasafvoer kortstondig 
condensatie optreedt wordt gerekend tot een droog systeem. 

Als indeling naar natte of droge omstandigheden van een rookgasafvoersysteem kan het volgende worden 
aangehouden: 

— Nat (W) 

— Een rookgasafvoer waarop een HR-toestel is aangesloten. 

— Een rookgasafvoer waarop een toestel met een schoorsteenzijdig rendement van meer dan 92 % is 
aangesloten, zoals sommige VR-toestellen of waarbij de door de toestelfabrikant opgegeven droge 
lengte wordt overschreden. 

— Droog (D) 

— Elke andere rookgasafvoer die niet als nat is aan te duiden. 
Het is bij de aanwarming van het aangesloten toestel en van de rookgasafvoer zelf natuurkundig niet 
te voorkomen dat er kortstondig condensatie kan optreden in het rookgasafvoersysteem. 

Raadpleeg de toesteldocumentatie hiervoor. 

OPMERKING Zo nodig kan een berekening waarin rekening wordt gehouden met onder andere het 
schoorsteenverlies van het toestel, de rookgastemperatuur en de constructie van de schoorsteen, informatie geven of er 
onder stationaire omstandigheden condensatie van waterdamp uit het rookgas in de rookgasafvoer optreedt; zie 
bijvoorbeeld NEN 2757-1:2011, C.1 voor dergelijke berekeningen. 
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4.5 Bevestiging 

De bevestiging door zorgvuldige beugeling van rookgasafvoerleidingen is noodzakelijk voor een langdurig 
dicht rookgasafvoersysteem en voor een stabiele bevestiging aan het gebouw. In horizontale secties wordt 
hierdoor het afvoeren van condensatiewater gewaarborgd. Stilstaand condensatiewater zorgt voor versnelde 
aantasting van het rookgasafvoermateriaal en verhoogt hierdoor de kans op rookgaslekkages. Het is dan 
ook van essentieel belang dat het bijbehorende montagevoorschrift van de fabrikant wordt opgevolgd. Ter 
ondersteuning is in bijlage A van NPR 3378-46:2016 een checklist opgenomen. 

4.6 Afvoer van condensatiewater bij een rookgasafvoersysteem 

Aanwijzingen voor de constructie en montage voor de afvoer van condensatiewater en beperking van 
aantasting van de rookgasafvoer: 

a) Afschot naar het toestel: 50 mm/m. 

b) Terugstromend condensatiewater uit een kunststof rookgasafvoer of uit een corrosievast stalen (RVS) 
rookgasafvoer via aluminium rookgasafvoermateriaal behoort te worden vermeden. Voor een afvoer van 
het condensatiewater voordat het aluminium bereikt wordt, zie figuur 1. 

c) Indien het installatievoorschrift van het toestel dit aangeeft, vermijd dan ook dat condensatiewater via het 
toestel wordt afgevoerd. Pas dan een separate condensaftap toe, zie figuur 1. 

d) De toegepaste sifon na de condensaftap in het afvoersysteem behoort een waterslot te hebben met 
voldoende hoogte om te voorkomen dat, ten gevolge van de overdruk in het rookgasafvoersysteem, de 
rookgassen via de sifon de opstelruimte in kunnen stromen. 

e) Er behoort een open verbinding te zijn tussen de toestelsifon (1) en de sifon van de binnenriolering, zie 
figuur 1. Indien een condensaftap is gemaakt, dan behoort er een open verbinding aanwezig te zijn 
tussen de sifon (5) van de condensaftap (4) en de sifon van de binnenriolering (3). 

f) Aansluiting op het riool volgens de aanwijzingen in NEN 3215 (gebouwriolering). 
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Legenda 

1 toestelsifon 
2 trechter / open verbinding 
3 sifon van de binnenriolering 
4 condensaftap (indien noodzakelijk) 
5 sifon condensaftap (indien condensaftap is geplaatst) 
6 riool 
7 dummystomp 

Figuur 1 — Schematisch overzicht van de condensafvoer van een HR-toestel 

Het condensatiewater behoort door middel van een kunststof afvoerleiding, met een binnendiameter van ten 
minste 25 mm voor aluminium afvoersystemen en ten minste 15 mm voor RVS en kunststof afvoersystemen, 
te worden afgevoerd naar de binnenriolering (van (5) naar (2) en van (1) naar (2)). Deze afvoerleiding 
behoort te zijn voorzien van een opvangtrechter en een stankafsluiter (gerekend vanaf het toestel). 

OPMERKING In de trechter (2) kunnen ook uitmondingen van de overstort en de inlaatcombinatie hun water lozen. 

4.7 Voeringen 

Een condenserend toestel behoort nooit direct te worden aangesloten op een steenachtig 
schoorsteenkanaal of op een bestaand/gebruikt metalen kanaal dat niet meer geschikt is voor het afvoeren 
van condenserende rookgassen. Een voering behoort dan toegepast te worden. 

OPMERKING Steenachtige rookgasafvoerkanalen met CE-markering met condensaatbestendigheidsklasse W zijn 
toegelaten. 
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Bij het voeren van een bestaand rookgasafvoerkanaal behoort het volgende in acht genomen te worden: 

a) Een voering behoort te bestaan uit een flexibele of een starre leiding met de juiste CE-markering. 

b) De voering behoort aangebracht te worden volgens de voorschriften van de fabrikant. Bij flexibele 
voeringen behoren de bijbehorende koppelstukken en afdichtingen toegepast te worden. 

c) De beweging van een starre kunststof voering in het kanaal als gevolg van uitzetting en krimp behoort 
niet te worden gehinderd. Installeer volgens de voorschriften van de fabrikant. 

d) Tijdens het aanbrengen van de voering en onder gebruikelijke omstandigheden behoren geen 
beschadigingen te ontstaan die aanleiding zijn tot lekkage; voorafgaand aan de installatie behoort 
gecontroleerd te worden of er parkers of andere scherpe delen in het kanaal aanwezig zijn. Installeer 
volgens de aanwijzingen van de fabrikant. 

e) Condensatiewater behoort nergens in de voering te blijven staan; flexibel rookgasafvoermateriaal behoort 
onder een hoek van maximaal 45º met de verticaal te lopen; zorg voor voldoende ondersteuning. 

4.8 Temperatuur van het rookgas en het soort rookgasafvoermateriaal 

De temperatuurklasse van het rookgasafvoermateriaal moet geschikt zijn voor de door de toestelfabrikant 
opgegeven maximale temperatuur van het rookgas. Zie tabel 8 voor de relatie tussen temperatuurklasse en 
maximale rookgastemperatuur. 

Tabel 8 — Temperatuurklassen rookgasafvoermateriaal 

Temperatuurklasse 
Maximale rookgastemperatuur 

toestel 

T080 a 80 

T100 a 100 

T120 120 

T140 140 

T160 160 

T200 200 

T250 250 

T300 300 

T400 400 

T450 450 

T600 600 
a In Nederland niet toepasbaar. 

Een aluminium rookgasafvoerleiding met onder andere de aanduiding T250-P1-W is dus geschikt voor een 
rookgastemperatuur tot 250 ºC (T250), de rookgasafvoerpijp is geschikt voor een overdruksysteem (P1) en 
is geschikt als een nat rookgasafvoersysteem (W). 

Op deze leiding kan niet alleen een HR-ketel worden aangesloten, maar ook een verbrandingstoestel met 
een rookgastemperatuur van bijvoorbeeld 220 ºC, waarvan het rookgas niet condenseert. Een leiding met 
code P heeft een ruimere toepassing dan die met code N. Net zoals ook een leiding met code W een 
ruimere toepassing heeft ten opzichte van D. 
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Rookgasafvoervoorzieningen uit metaal, of bouwkundig materiaal als elementen van chamotte of beton, zijn 
bestand tegen de temperatuur van het rookgas van de gangbare huishoudelijke gastoestellen. Kunststof 
rookgasafvoermateriaal is tot een bepaalde temperatuur bruikbaar. De rookgastemperatuur van het toestel 
mag de toelaatbare temperatuur van het (kunststof) rookgasafvoermateriaal niet overschrijden. Praktisch 
gesproken komen alleen HR-toestellen in aanmerking om op een voering uit kunststof te worden 
aangesloten. Raadpleeg hiervoor de installatie-instructies van de toestelfabrikant. Het informatielabel bij de 
CE-markering bevat alle gegevens over de mogelijke toepassing (temperatuurgrens, nat/droog, drukklasse 
enz.). Bij metalen rookgasafvoeren is het veelal het afdichtingsrubber dat de temperatuur begrenst. 

Ga zo nodig bij de fabrikanten van het rookgasafvoermateriaal en van het toestel na of een bepaalde 
combinatie van rookgasafvoer en toestel uitvoerbaar is. 

4.9 Afstand tot brandbare materialen voor de verbindingsleiding 

Houd als minimale afstand voor verbindingsleidingen die langs brandbare wanden, plafonds en andere 
brandbare bouwconstructies lopen ten minste de afstand aan die genoemd staat op het product volgens de 
CE-markering (Oxx of Gxx). Zie het installatievoorschrift behorende bij het betreffende 
rookgasafvoermateriaal. 

4.10 Uitvoering van inspectiemogelijkheden 

Rookgasafvoersystemen moeten periodiek gecontroleerd kunnen worden op bijvoorbeeld vervuiling, 
aantasting, afschot, degelijkheid van de bevestigingen en van de verbindingen. 

Het is aan te bevelen de rookgasafvoerleiding zo te construeren dat op eenvoudige wijze kan worden 
geïnspecteerd. Breng hiertoe, indien noodzakelijk, in de rookgasafvoerleiding een schuifstuk en/of een 
opening aan voor inspectie van en onderhoud aan het rookgasafvoersysteem of voor inspectie van en 
onderhoud aan het aangesloten toestel. In het zicht liggend materiaal is gemakkelijk aan de buitenzijde te 
inspecteren op aantasting. Aantasting is opgetreden als aan de buitenkant condenssporen en/of 
corrosieproducten zijn te zien. Voor weggewerkt materiaal, zoals een voering, kan de leiding aan de 
binnenkant worden geïnspecteerd via bijv. een inspectie-T-stuk, zie figuur 2. 
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Figuur 2 — Voorbeeld van een inspectiemogelijkheid 

4.11 Doorvoering door een dakconstructie 

Breng de dakdoorvoer aan volgens de montage-instructie van de fabrikant. 

Aandachtspunten hierbij zijn: 

— de afstand tot ventilatietoevoervoorzieningen volgens NPR 3378-60; 

— het gestelde in NPR 3378-61 vanwege de goede werking; 

— verticale plaatsing (met behulp van een waterpas); 

— een luchtdichte doorvoering ter voorkoming van condens en onnodig warmteverlies; 
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— opvulling van de ruimte tussen dakbeschot en dakdoorvoer met isolatiemateriaal zodat warmteverlies 
beperkt blijft; 

— montage van een gespecificeerde of meegeleverde dakbeschotbeugel. 

  

Figuur 3 — Voorbeeld van een doorvoering door een dakconstructie 

4.12 Uitvoeringsvormen van schachten en omkokeringen 

4.12.1 Algemeen 

Volgens tabel 3 geldt een maximale afstand tot brandbaar materiaal van 0 mm voor het bouwkundige deel 
van het rookgasafvoersysteem. 

Indien een systeem op de markt wordt gebracht met een grotere afstand tot brandbare materialen dan 0 mm, 
dan moet dit systeem in een omkokering worden gemonteerd. Controleer en respecteer in dat geval de 
aanwijzingen van de fabrikant t.a.v. montage in omkokeringen en schachten. Bij rookgasafvoersystemen met 
een hoge temperatuurklasse kan een fabrikant bijvoorbeeld voorschrijven dat de schacht of de omkokering 
moet worden geventileerd; volg deze aanwijzingen dan exact op. 

Indien in dezelfde schacht leidingen voor onder andere riolering of luchttoevoer zijn geplaatst van brandbaar 
materiaal, dan behoort ten opzichte hiervan de afstand in acht te worden genomen volgens de CE-markering 
(Oxx) van het rookgasafvoermateriaal. 

Let op: indien er een brandwerendheidseis geldt voor de schacht, dan behoren brandbare materialen (zoals 
kunststof standleidingen) op een minimale afstand van 35 mm van de metalen RGA en VLT 
(verbrandingsluchttoevoer) te worden geplaatst. 

OPMERKING Een schacht is een verticale open verbinding tussen brandcompartimenten binnen een gebouw. Een 
omkokering bevindt zich binnen één brandcompartiment. 
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4.12.2 Uitvoering van de omkokering voor het bouwkundige deel van het rookgasafvoersysteem 

Omkokeringen, waarvoor dus geen wbdbo-eis geldt, behoren te worden gemaakt van: 

— plaat volgens brandklasse A2 of beter (NEN-EN 13501-1) met een minimumdikte van 12 mm, of 

— metselwerk uit baksteen of kalkzandsteen met een minimumdikte van 50 mm, of 

— gasbeton- of gipsblokken met een minimumdikte van 50 mm, of 

— betonwanden, of 

— plaatmateriaal, niet zijnde van brandklasse A1 of A2 met een minimumdikte van 12 mm. Bij dit materiaal 
behoort de afstand (x) tot brandbaar materiaal te worden gerespecteerd. Zie figuur 4. 

Omkokeringen zijn in principe 4-zijdig, echter, tegen wanden van metselwerk, beton of gasbeton kunnen ze 
3-zijdig zijn. Indien het RGA-kanaal wordt geplaatst in een hoek tussen twee samenkomende wanden 
bestaande uit een van de eerder genoemde materialen, kan de omkokering 2-zijdig worden samengesteld. 
Zie figuur 4. 

Legenda

Onbrandbaar materiaal

Brandbaar materiaal

Minimumafstand tot brandbaar materiaal  

Figuur 4 — Afstand tot brandbare materialen 

4.12.3 Uitvoering van de schacht voor het bouwkundige deel van het rookgasafvoersysteem 

Vanwege brandveiligheid behoort het kunststof rookgasafvoermateriaal niet in een schacht te worden 
geïnstalleerd waarin tevens rookgasafvoermateriaal is geïnstalleerd met een temperatuurklasse groter dan 
T120. 

Voor een schacht die grenst aan meer dan één brandcompartiment gelden aanvullende eisen. 

Bij nieuwbouw behoort de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal met een grotere doorsnede dan 
0,015 m2 ten minste te voldoen aan de klasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 

Bij bestaande bouw geldt deze eis niet. 

4.13 Brandveiligheid en doorvoeringen 

Een afvoervoorziening voor rookgas mag niet de oorzaak zijn van het ontstaan van brand. Hieraan wordt 
geacht te zijn voldaan indien de installatievoorschriften van de fabrikant van het rookgasafvoermateriaal 
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worden gevolgd. Deze voorschriften geven o.a. informatie over de temperatuurklasse van het 
rookgasafvoersysteem, het aangesloten toestel mag dan geen hogere uittreetemperatuur hebben dan hoort 
bij deze klasse. 

Deze voorziening moet brandveilig zijn volgens NEN 6062. Bovendien moeten doorvoeringen door vloeren, 
muren en daken voor de rookgasafvoer weerstand tegen branddoorslag hebben, bepaald volgens 
NEN 6068. De doorvoeringen mogen dus geen afbreuk doen aan de volgens het Bouwbesluit 2012 vereiste 
weerstand (in tijd uitgedrukt) tegen branddoorslag en brandoverslag van die scheidingsconstructies. 

Voor de uitgangspunten voor de bepaling van de brandwerendheid van een doorvoering, zie bijlage B van 
NPR 3378-46:2016. 

OPMERKING 1 De weerstand tegen branddoorslag van een enkelvoudige scheidingsconstructie is gelijk aan de 
brandwerendheid bepaald volgens NEN 6069. 

RGA-systemen worden uitgesloten in het toepassingsgebied van de Europese norm voor de bepaling van de 
brandwerendheid van een doorvoering NEN-EN 1366-3. Er is daarmee geen Europese norm beschikbaar 
voor de bepaling van de brandwerendheid van leidingen voor rookgasafvoer (RGA) en 
verbrandingsluchttoevoer (VLT). 

NEN 6069, waarin de te stellen criteria staan voor o.a. brandwerende doorvoeringen, sluit RGA-systemen 
niet uit. De criteria (vlamdichtheid, E, en isolatie, I) die in deze norm aan brandwerende doorvoeringen 
worden gesteld zijn dus ook van toepassing op RGA-systemen. 

Met de gebruikelijke materialen voor RGA-systemen (veelal aluminium, kunststof en concentrische buizen) 
zal ter plaatse van de doorvoer door de schachtwand niet zonder meer gedurende 30 min dan wel 60 min 
aan deze criteria kunnen worden voldaan. 

Vanwege het nauw omkaderd toepassingsgebied van RGA-systemen in met name woningbouwprojecten zal 
echter ook op een gelijkwaardige wijze aan de wbdbo-eis die tussen boven elkaar gelegen brandcomparti-
menten (lees: woningen) geldt, kunnen worden voldaan. 

Hieronder (zie figuur 5, 6 en 7) worden enkele voorbeelden gegeven van doorvoeringen die voldoen aan de 
betreffende uitgangspunten. Tussen haakjes is aangegeven hoeveel minuten de doorvoering voldoet aan de 
gestelde eisen (30 min of 60 min). Zie bijlage B van NPR 3378-46:2016 voor een toelichting op deze 
uitgangspunten. Met deze toelichting zijn andersoortige uitvoeringen te beproeven. 

OPMERKING 2 In de schacht en de opstellingsruimte behoort gebeugeld te worden volgens 4.5. De schachtwand 
bestaat uit 70 mm cellenbeton met een dichtheid van 650 kg/m3. 
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Figuur 5 — Kunststof rookgasafvoerleiding met brandmanchet (60 min) 
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Figuur 6 — Aluminium rookgasafvoerleiding (30 min) 



NPR 3378-47:2016 

24 

Afmeting in mm 

cv-ketel

70

schacht toestel
vloer opstellingsruimte

 

Figuur 7 — Volledig RVS (60 min) 

5 Rookgasafvoervoorzieningen voor type B11-toestel 

5.1 Algemeen 

Voor bestaande CV-installaties en nieuwe B11-toestellen geldt het volgende: 

a) Het transport aan verbrandingslucht en rookgas vindt vooral onder invloed van de thermische trek 
plaats. 

b) Aangezien het rookgastransport op natuurlijke wijze plaatsvindt, moet de stromingsweerstand in de 
rookgasafvoer beperkt worden gehouden. 

c) Andere openingen in het rookgasafvoersysteem dan de aansluitopening voor de verbindingsleiding naar 
het toestel zijn niet toegelaten. 

d) In een gebouw met mechanische afzuiging van ventilatielucht kan geen type B11-toestel met een 
natuurlijke afvoer van rookgas worden geïnstalleerd, vanwege het gevaar van terugstromend rookgas. 

OPMERKING Een rookgasafvoerbeveiliging (BS) op een toesteltype B11 is geen garantie voor een goede 
rookgasafvoer en is evenmin een doeltreffende beveiliging bij terugstromend rookgas door onderdruk in de opstelplaats 
of overdruk op de plaats van uitmonding. De beveiliging is wel effectief bij bijvoorbeeld een (volledig) verstopte 
schoorsteen. 

5.2 Materiaal voor de voorziening voor rookgasafvoer voor B11-toestellen 

Maak een keuze uit het rookgasafvoermateriaal volgens tabel 7. 
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5.3 Doortocht rookgasafvoer voor type B11-toestel (geen blokkenvuurtoestel zijnde) 

5.3.1 Algemeen 

OPMERKING Deel 20 behandelt blokkenvuurtoestellen. 

Het rookgasafvoermateriaal van een rookgasafvoer met natuurlijke werking voor een type B11-toestel kan 
zowel steenachtig als van metaal zijn. 

Voor de juiste doortochten, zie de installatievoorschriften van de toestelfabrikant. De doortochten kunnen 
ook op de volgende wijze worden bepaald. 

De doortochten voor type B11-toestellen (geen blokkenvuurtoestel zijnde) in de hierna gegeven paragrafen 
zijn gebaseerd op een gestandaardiseerde rookverdunning na de trekonderbreker van n’ = 3 ten opzichte 
van de stoichiometrische rookgasstroom (volgens het Bouwbesluit 2012). 

5.3.2 Voorwaarden voor het gebruik van de keuzetabellen voor afmetingen 

De totale lengte van een rookgasafvoersysteem, gemeten tussen de uitlaatstomp van het type B11-toestel 
en de uitmonding in de buitenlucht, is kleiner dan 1,5 maal de trekhoogte (ht), dat is de verticale afstand 
tussen uitlaatstomp en uitmonding, zie figuur 8. 
Bijvoorbeeld: (L3 + L4 + L5 + L6 + L7 + L8) is kleiner dan 1,5  (ht2 + ht3). 

8
6

t3
t1

7

t2

5
3

2

1

4

1 0,5 m
3 0,5 m

11 11  

Figuur 8 — Lengten en trekhoogten ter bepaling van de lengte-trekhoogteverhouding van het geheel 
en van delen van een rookgasafvoersysteem 

Een samengevoegd rookgasafvoersysteem, waarbij twee toestellen zijn aangesloten op één rookgasafvoer, 
is mogelijk als: 

a) de toestellen staan opgesteld in dezelfde opstellingsruimte, en 

b) het onderlinge hoogteverschil tussen de onderzijden van de trekonderbrekers minder is dan 1 m, en 

c) het hoogteverschil tussen uitlaatstomp en het punt van samenvoeging meer is dan 0,5 m, en 
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d) de lengte-trekhoogteverhouding van een rookgasafvoersysteem van elk van beide uitlaatstompen tot het 
punt van samenvoeging aan de voorwaarde voldoet van L < 1,5  ht, waarbij L de lengte is van de 
uitlaatstomp tot aan de samenvoeging. 

OPMERKING 1 De voorwaarden beogen de rookgasafvoerbeveiliging (BS) van beide toestellen goed te laten 
functioneren in het geval van een verstopping van het rookgasafvoersysteem. 

De doortocht van het samengevoegde deel van de rookgasafvoer is de som van de doortochten van de 
afzonderlijke rookgasafvoeren van de aangesloten toestellen. De diameter van het samengevoegde deel 
(Dsam) is te berekenen uit: Dsam = (D2

1 + D2
2), waarin D1 en D2 de diameters van de afzonderlijke 

rookgasafvoerstompen van de toestellen (en dus ook van de verbindingsleidingen) zijn; zie ook de 
voorgaande figuur 8 en figuur 9. 

3

1

2

11 11

toestel 1 toestel 2  

Figuur 9 — Combinatie van rookgasafvoerleidingen 

Nabij de uitlaatstomp van het toestel moet de stromingsweerstand in het rookgasafvoersysteem gering zijn. 
De uitvoering is afhankelijk van de situering van de uitlaatstomp van het toestel, of van het toestel zelf: 

a) verticaal gerichte uitlaatstomp: begin de rookgasafvoer met een verticaal gedeelte van ten minste 
0,5 m; 

b) horizontaal gerichte uitlaatstomp: het horizontale verbindingsdeel niet langer dan 0,5 m met daarna 
een verticale lengte van het rookgasafvoersysteem van ten minste 
3 m; 

c) toestel onder schuine kap geplaatst: als de uitmonding nabij de nok van het dak, dan kan de 
rookgasafvoer direct achter de uitlaatstomp verlopen onder een 
hoek van ten hoogste 45º met de verticaal, (zie ook figuur 10). 
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45

11

 

Figuur 10 — Uitvoeringsvorm voor toestel op zolder 

OPMERKING 2 Hierna, in tabel 9 blijkt dat voor steenachtig rookgasafvoermateriaal zowel een minimum als een 
maximum voor de afmeting is gegeven. Dat is bij het metalen systeem niet gedaan, maar ook daar moet de doortocht 
niet onnodig groter worden gekozen. Dit komt ook ten goede aan het voorkomen van een onnodige ingreep van de 
rookgasafvoerbeveiliging van het toestel. 

5.3.3 Steenachtige rookgasafvoersystemen 

Tot de steenachtige rookgasafvoermaterialen behoren de rookgasafvoeren gemaakt van beton- of chamotte-
elementen. Vanwege de grotere wandruwheid in vergelijking met metaal is de vereiste doortocht bij gebruik 
van deze materialen groter dan in het geval van metaal. De afmetingen en doortochten voor een 
rookgasafvoersysteem uit steenachtig materiaal zijn gegeven in tabel 9. 

Deze tabel kan worden gebruikt als er geen weerstandsgegevens van het fabrikaat aanwezig zijn. De 
afmetingen gelden ten behoeve van de type B11-toestellen (geen blokkenvuur zijnde) met een 
schoorsteenzijdig rendement tot 92 %. 

Tabel 9 — Diameter en doortocht van een rookgasafvoersysteem uit steenachtig materiaal 
voor het type B11-toestel 

 Afmetingen voor type B11-toestel 

Belasting B 
 

kW (onderwaarde) 

Bij cirkelvormige doorsnede 
diameter D 

mm 

Bij niet-cirkelvormige doorsnede
doortocht A 

cm2 

     0 < B  36,1 

36,1 < B  55,0 

55,0 < B  78,5 

  78,5 < B  107,3 

107,3 < B  117,3 

125  D  180 

130  D  200 

150  D  240 

180  D  270 

200  D  300 

150  A  300 

160  A  380 

200  A  480 

300  A  625 

380  A  765 

De tabel is gebaseerd op een rookgasafvoer zonder verslepingen van betekenis (lengte-hoogteverhouding 
kleiner dan 1,5 en niet meer dan 2 bochtstukken). 

OPMERKING Op basis van een berekening kan tot andere diameters of doortochten worden besloten. 
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5.3.4 Metalen rookgasafvoerleiding 

De diameter van een metalen rookgasafvoerleiding kan even groot zijn als de diameter van de 
rookgasafvoerstomp van het toestel. De standaardmaat van de rookgasafvoerleiding valt in de reeks: 
50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 130 mm, 150 mm, 180 mm en 200 mm. Boven 
een diameter van 200 mm is geen gestandaardiseerde maatvoering. 

Bij een trekhoogte (ht), van het rookgasafvoersysteem tussen 3 m en 7 m is een vernauwing van de 
rookgasafvoer naar één maat kleiner mogelijk, boven een trekhoogte van 7 m een vernauwing met twee 
maten, mits de lengte-hoogteverhouding kleiner is dan 1,5 en de rookgasafvoerleiding niet meer dan 2 
bochtstukken bevat. De vernauwing moet geleidelijk verlopen; de afschuining bij een vernauwing moet ten 
hoogste 45º ten opzichte van de hartlijn van de rookgasafvoer zijn. 

OPMERKING Op basis van een berekening kan tot andere diameters of doortochten worden besloten. 

5.4 Uitvoeringsvormen van een natuurlijk werkende rookgasafvoer voor type B11-toestel 

5.4.1 Verbod op open T-stuk en ventilatie-afzuigopening in de rookgasafvoer 

De toepassing van een open T-stuk en/of van een ventilatie-afzuigopening in een natuurlijk werkend 
rookgasafvoersysteem is niet toegelaten. 

5.4.2 Afsluitorgaan in de rookgasafvoer 

De voorziening voor rookgasafvoer moet een onbelemmerde rookgasafvoercapaciteit en daarmee een 
onbelemmerde doortocht van de afvoer voor het rookgas garanderen. 

Een schuif of een ander afsluitorgaan in de rookgasafvoer is evenwel mogelijk, mits het 
rookgasafvoersysteem is voorzien van een inrichting die bij onvoldoende afvoer van het rookgas de 
gastoevoer naar de hoofdbrander(s) van het toestel ten minste blokkeert. Die voorziening moet rechtstreeks 
een stuursignaal naar het toestel geven. 

OPMERKING Een schuif of een ander afsluitorgaan dat reageert op de temperatuur van het rookgas kan hier niet 
aan voldoen. 

5.4.3 Rookgasafvoer van aanwarmcondensatiewater 

Aanwijzingen voor de constructie en montage voor de rookgasafvoer: 

a) rookgasafvoerleidingen moeten over de gehele insteeklengte in elkaar zijn geschoven waarbij vanaf het 
toestel gezien iedere pijp in de voorgaande pijp is geschoven; 

b) de eventuele langsverbindingsnaden in niet-verticale gedeelten in de pijpen moeten aan de bovenzijde 
zijn gelegd; 

c) de niet-verticale gedeelten moeten met een afschot van ten minste 50 mm/m naar het toestel zijn 
gelegd. 

5.4.4 Praktische aanwijzingen voor aansluiting van het B11-toestel op de rookgasafvoer 

Ga voor het aansluiten van een toestel op een aanwezige voorziening voor rookgasafvoer ten minste na of: 

— de capaciteit van het rookgasafvoersysteem toereikend is voor het type en de belasting van het aan te 
sluiten toestel; 

— de uitmonding zich bevindt in een uitmondingsgebied die geschikt is voor de rookgasafvoer en voor het 
aan te sluiten toestel; 
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— de rookgasafvoer zelf en de doorvoeringen bestand zijn tegen en geschikt zijn voor de temperatuur van 
het rookgas; 

— de rookgasdichtheid toereikend is voor het aan te sluiten toestel met rookgas op overdruk of op 
onderdruk; 

— het materiaal van het rookgasafvoersysteem geschikt is voor en bestand tegen het soort rookgas. 

Controleer na installatie het geheel op goed en veilig functioneren van toestel en rookgasafvoersysteem bij 
volle belasting, deellast en bij gedoofde hoofdbrander. 

5.5 Steenachtige rookgasafvoerkanalen voor type B11-toestel 

5.5.1 Opvang van vuil bij steenachtige materialen 

Onder het verticale deel van een rookgasafvoerkanaal van beton of chamotte-elementen zonder voering 
moet een roetzak met schuif of een roetzakpijp met afsluitdop met een diepte van ten minste 0,3 m zijn 
aangebracht. 

Dat is niet nodig als door de wijze van aansluiting de afvoer van het rookgas is gewaarborgd. In figuur 11 en 
figuur 12 zijn enkele voorbeeldconstructies gegeven waarbij de afvoer van rookgas is gewaarborgd. Bij 
toepassing van een voering in een rookgasafvoerkanaal is geen vuilopvang door middel van een roetzak 
nodig. 

11

0,5 m

0,
3 

m
3 

m

 

Figuur 11 — Roetzakpijp met afsluitdop bij gastoestel op rookgasafvoerkanaal 
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Figuur 12 — Aansluiting op bestaand kanaal, waarin roetzak met schuif aanwezig is 
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5.5.2 Overgang tussen verbindingsleiding en steenachtig rookgasafvoerkanaal 

De overgangsverbinding moet goed passend zijn, opdat geen rookgaslekkage kan plaatsvinden. Een 
hulpmiddel is een metalen nisbus volgens NEN 1776 of NEN 1778 in combinatie met een haarddoos, mits 
het verbrandingsgas geen neerwaartse stroming verkrijgt. De rookgasafvoeropening in de muur moet dus 
altijd even hoog als of hoger zijn gelegen dan de uitlaat van het toestel; zie figuur 12. 

Het materiaal van de verbindingsleiding mag niet worden aangetast door het materiaal van het 
rookgasafvoerkanaal. 

6 Rookgasafvoervoorzieningen voor type B22- en B23-toestellen 

6.1 Algemeen 

De toestellen type B22 en B23 veroorzaken in de rookgasafvoer een overdruk als gevolg van de 
transportventilator van het toestel. 

6.2 Capaciteit van een enkelvoudig rookgasafvoersysteem 

Raadpleeg voor de keuze van de diameter de installatievoorschriften van de toestelfabrikant. 



NPR 3378-47:2016 

31 

Bibliografie 

Normen en andere publicaties waarnaar ter informatie wordt verwezen: 

Criteria (beoordelingsrichtlijn) uitgegeven door KIWA voor het GASTEC QA-productcertificaat: 

 BRL GASTEC QA 83-3, Beoordelingsrichtlijn voor gasdichte afvoerpijpen en hulpstukken uit  dikwandig 
aluminium 

 BRL GASTEC QA 83-5, Beoordelingsrichtlijn voor gasdichte afvoerpijpen en hulpstukken uit  roestvast 
staal 

 BRL GASTEC QA 166, Beoordelingsrichtlijn voor RVS-flexibele leidingen en leidingsystemen bedoeld 
voor voeringen in bestaande bouwkundige kanalen 

 BRL GASTEC QA 199, Beoordelingsrichtlijn voor PP-afvoersystemen voor condenserende toestellen 

Kwaliteitseisen uitgegeven door SBK te Rijswijk; keurmerk: KOMO: 

 BRL 5102, Beoordelingsrichtlijn enkelvoudige afvoervoorzieningen voor rookgas van gasgestookte 
toestellen 



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. 


