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TECHNISCHE 
AANBEVELING 
GAS.BE 20/01  

 

12-02-2020

Technische aanbeveling Gas.be in verband met de 
plaatsing van gasgestookte toestellen type C(10)* t.e.m. C(15)* 

 
1. Probleemstelling 
 
De Belgische installatienorm NBN D 51-003 “Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de 
verbruikstoestellen – Algemene bepalingen” (5de uitgave 2010 + A1 uitgave 2014) vermeldt in 
bijlage E (normatief) de voor België toegelaten gasverbruikstoestellen. 
Deze lijst was gebaseerd op de classificatie van gastoestellen volgens de methode voor de 
afvoer van verbrandingsproducten in het technisch verslag CEN/TR 17491 van 2009. 
 
Dit technisch verslag is op 8 januari 2020 een Belgische norm (NBN EN 17492) geworden.  
Deze nieuwe norm introduceert een aantal nieuwe typen C(10)* t.e.m. C(15)* van gastoestellen. 
 
In de bovenvermelde bijlage E zijn deze nieuwe typen gastoestellen niet opgenomen.  
 
2. NBN D51-003 
 
In § 3.2.3 van de norm NBN D 51-003 is de definitie van een toestel type C opgenomen. 
 
Bijlage B (informatief) van de norm NBN D 51-003 beschrijft de typen C. 
 
Bijlage E (normatief) van de norm NBN D 51-003 vermeldt welke typen C van aardgastoestellen 
in België zijn toegelaten. 
 
3. Voorstellen Gas.be:  
 
3.1 Aanpassing norm NBN D 51-003 : 
 
Gas.be zal ten gepaste tijd aan het NBN een voorstel richten om volgende tekst op te nemen in 
de volgende herziening van de norm NBN D 51-003:  
 
Voeg volgende definities toe: 
 

3.2.3.13 Toestel type C(10) 
toestel type C dat door twee kanalen is aangesloten op een verticaal gemeenschappelijk 
kanaal; dit gemeenschappelijk kanaal bestaat uit twee kanalen verbonden met een 
eindstuk dat tegelijkertijd de verbrandingslucht toevoert en de rookgassen naar buiten 
afvoert via openingen die concentrisch zijn of voldoende dicht bij elkaar uitmonden om aan 
gelijkaardige windvoorwaarden te worden blootgesteld; het gemeenschappelijk kanaal is 
ontworpen om te werken onder omstandigheden waarin de statische druk in het 
gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal de statische druk in het gemeenschappelijke 
verbrandingsluchttoevoerkanaal zou kunnen overschrijden. 
 

 

 
1 CEN/TR 1749 (2009): European scheme for the classification of gas appliances according to the method of 
evacuation of the combustion products (types) 
 
2 NBN EN 1749 (2020): Classification of gas appliances according to the method of supplying combustion air and 
of evacuation of the combustion products (types) 
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3.2.3.14 Toestel type C(11) 

toestel type C dat door twee kanalen is aangesloten op een verticaal gemeenschappelijk 
kanaal; dit gemeenschappelijk kanaal bestaat uit twee kanalen verbonden met een 
eindstuk dat tegelijkertijd de verbrandingslucht toevoert en de rookgassen naar buiten 
afvoert via openingen die concentrisch zijn of voldoende dicht bij elkaar uitmonden om aan 
gelijkaardige windvoorwaarden te worden blootgesteld; het gemeenschappelijk kanaal is 
ontworpen om te werken onder omstandigheden waarin de statische druk in het 
gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal de statische druk in het gemeenschappelijke 
verbrandingsluchttoevoerkanaal zou kunnen overschrijden; het toestel (incl. 
aansluitkanalen) en het verticaal gemeenschappelijk kanaal (incl. eindstuk) zijn als één 
geheel gehomologeerd. 
 
3.2.3.15 Toestel type C(12) 

toestel type C dat met een kanaal is aangesloten op een verticaal gemeenschappelijk 
rookgasafvoerkanaal verbonden met een eindstuk; het toestel is met een tweede kanaal 
aangesloten op een eindstuk dat het toestel individueel voedt met verbrandingslucht die 
van buiten het gebouw komt; het gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal is ontworpen 
om te werken onder omstandigheden waarin de statische druk in het gemeenschappelijke 
rookgasafvoerkanaal de statische druk in de individuele verbrandingsluchttoevoerkanalen 
zou kunnen overschrijden. 
 
3.2.3.16 Toestel type C(13) 

toestel type C dat met een kanaal is aangesloten op een verticaal gemeenschappelijk 
rookgasafvoerkanaal verbonden met een eindstuk; het toestel is met een tweede kanaal 
aangesloten op een eindstuk dat het toestel individueel voedt met verbrandingslucht die 
van buiten het gebouw komt; het gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal is ontworpen 
om te werken onder omstandigheden waarin de statische druk in het gemeenschappelijke 
rookgasafvoerkanaal de statische druk in de individuele verbrandingsluchttoevoerkanalen 
zou kunnen overschrijden; het toestel (incl. aansluitkanalen) en het verticaal 
gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal (incl. eindstuk) zijn als één geheel 
gehomologeerd. 
 
3.2.3.17 Toestel type C(14) 

toestel type C dat met een kanaal is aangesloten op een verticaal gemeenschappelijk 
rookgasafvoerkanaal die is ingebracht in een bestaande schoorsteen die deel uitmaakt van 
het gebouw; het toestel is met een tweede kanaal aangesloten op deze bestaande 
schoorsteen; via de vrije ruimte tussen het gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal en de 
bestaande schoorsteen wordt het toestel gevoed met gemeenschappelijke 
verbrandingslucht die van buiten het gebouw komt; het gemeenschappelijk 
rookgasafvoerkanaal is ontworpen om te werken onder omstandigheden waarin de 
statische druk in het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal de statische druk in het 
gemeenschappelijke verbrandingsluchttoevoerkanaal (= bestaande schoorsteen) zou 
kunnen overschrijden; het toestel (incl. aansluitkanalen) en het verticaal 
gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal (incl. eindstuk) zijn als één geheel 
gehomologeerd. 
 
Noot 1 : de bestaande schoorsteen mag voorheen niet gediend hebben als schoorsteen 
voor één of meerdere verbrandingstoestel(len) met vaste of vloeibare brandstof, zelfs 
indien de schoorsteen gereinigd werd. De resterende roetaanslag kan immers met de 
verse verbrandingslucht in het gastoestel worden aangezogen en het toestel 
beschadigen. 
 
Noot 2: een bestaand verticaal kanaal/koker dat deel uitmaakt van het gebouw kan 
eveneens dienst doen als gemeenschappelijk verbrandingsluchttoevoerkanaal. 
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3.2.3.18 Toestel type C(15) 
toestel type C dat met een kanaal is aangesloten op een verticaal individueel 
rookgasafvoerkanaal die is ingebracht in een bestaande schoorsteen die deel uitmaakt van 
het gebouw; het toestel is met een tweede kanaal aangesloten op deze bestaande 
schoorsteen; 
via de vrije ruimte tussen de ingebrachte individuele rookgasafvoerkanalen en de 
bestaande schoorsteen wordt het toestel gevoed met gemeenschappelijke 
verbrandingslucht die van buiten het gebouw komt; het toestel (incl. aansluitkanalen) en 
het verticaal individueel rookgasafvoerkanaal (incl. eindstuk) zijn als één geheel 
gehomologeerd. 
 
Noot 1 : de bestaande schoorsteen mag voorheen niet gediend hebben als schoorsteen 
voor één of meerdere verbrandingstoestel(len) met vaste of vloeibare brandstof, zelfs 
indien de schoorsteen gereinigd werd. De resterende roetaanslag kan immers met de 
verse verbrandingslucht in het gastoestel worden aangezogen en het toestel 
beschadigen. 
 
Noot 2: een bestaand verticaal kanaal/koker dat deel uitmaakt van het gebouw kan 
eveneens dienst doen als gemeenschappelijk verbrandingsluchttoevoerkanaal. 

 
 
Vervang de titel van Bijlage B (informatief) “Europees schema voor de indeling van 
gastoestellen volgens de methode van de afvoer van de verbrandingsgassen (typen) 
NBN CR 1749 – Uittreksels” door: 
 

Indeling van gastoestellen volgens de methode van de toevoer van 
verbrandingslucht en van de afvoer van de verbrandingsgassen (typen) NBN EN 
1749 – Uittreksels 
 
 

Vervang de volgende zin in bijlage B (informatief) “Om praktische redenen geven de figuren 
voor de typen B3, C4 en C8 het collectief kanaal aan met daarop aangesloten elk van de 
specifieke varianten van het betreffende type. Zoals reeds hierboven aangegeven, mag dit niet 
beschouwd worden als een toegelaten installatiemethode.” door: 
 

Om praktische redenen geven de figuren voor de typen B3, C4, C8, C(10) en C(12) het 
collectief kanaal aan met daarop aangesloten elk van de specifieke varianten van het 
betreffende type. Zoals reeds hierboven aangegeven, mag dit niet beschouwd worden als 
een toegelaten installatiemethode. 

 
 
Voeg volgende figuren toe in Bijlage B: 
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Voeg volgende tekst toe in tabel 2.3 van Bijlage E (normatief) “Gasverbruikstoestellen 
toegelaten in België”: 

 
C(10)2 

C(10)3 

 

Het toestel is uitgerust met een anti-terugstroomklep 
gemonteerd AF fabriek of ter plaatse. 
Dit type stemt overeen met de oude benaming C42p en C43p

C(11)2 

C(11)3 

Het toestel is uitgerust met een anti-terugstroomklep 
gemonteerd AF fabriek of ter plaatse. 
Het toestel (incl. aansluitkanalen) en het verticaal 
gemeenschappelijk kanaal (incl. eindstuk) zijn als één 
geheel gehomologeerd. 

C(12)2 

C(12)3 

Het toestel is uitgerust met een anti-terugstroomklep 
gemonteerd AF fabriek of ter plaatse. 
Dit type stemt overeen met de oude benaming C82p en C83p

C(13)2 

C(13)3 

Het toestel is uitgerust met een anti-terugstroomklep 
gemonteerd AF fabriek of ter plaatse. 
Het toestel (incl. aansluitkanalen) en het verticaal 
gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal (incl. eindstuk) 
zijn als één geheel gehomologeerd. 

C(14)2 

C(14)3 

Het toestel is uitgerust met een anti-terugstroomklep 
gemonteerd AF fabriek of ter plaatse. 
Het toestel (incl. aansluitkanalen) en het verticaal 
gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal (incl. eindstuk) 
zijn als één geheel gehomologeerd.

C(15)2 

C(15)3 

Het toestel (incl. aansluitkanalen) en het verticaal 
individueel rookgasafvoerkanaal (incl. eindstuk) zijn als 
één geheel gehomologeerd. 

 
3.2 Tussentijdse oplossing  
 
In afwachting van de publicatie van de revisie van de norm NBN D 51-003 beveelt Gas.be aan 
om het voorstel vermeld in § 3.1 toe te passen. 


