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1. INLEIDING  

Deze vakspecifieke Erkenningsregeling beschrijft de specifieke eisen voor het verkrijgen van een Be-
drijfserkenning voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van gasinstallaties. 
Als bedrijven voldoen aan de eisen in deze erkenningsregeling kunnen zij een erkenning aanvragen bij 
erkenningsinstantie InstallQ. In het kader van deze erkenningsregeling worden bedrijven periodiek door 
de erkenningsinstantie beoordeeld. 
 
Op deze Erkenningsregeling is het InstallQ Reglement Erkenningen van toepassing. Dit reglement is 
gepubliceerd op de website van InstallQ. 
 
Achtereenvolgens beschrijft deze regeling: 
• het onderwerp  van de regeling (hoofdstuk 2); 
• de eisen voor erkenning (hoofdstuk 3); 
• de eisen te stellen aan de Installaties en documenten (hoofdstuk 4); 
• de eisen te stellen aan de werkzaamheden (hoofdstuk 5). 

 
De erkenningsregeling houdt rekening met de grote variatie in omvang en complexiteit van de uitge-
voerde werkzaamheden. Een aantal eisen geldt alleen indien sprake is van een bouwvergunning plichtig 
werk (zie onderstaande tabel, en definities in 2.2), c.q. werk waarbij in het kader van de Wet Kwaliteits-
borging Bouwen moet worden aangetoond dat aan de regelgeving moet zijn voldaan. 

 
Tabel: eisen waaraan moet worden voldaan bij niet- of wel bouwvergunning plichtig werken 

 
Par.  Titel Niet- 

bouwvergun-
ning plichtig 

werk 

Bouwvergun-
ning 

plichtig werk 

3.1.1 Deskundigheid X X 
3.1.2 Aanwijsbeleid X X 
3.1.3 Beheersing vakbekwaamheid X X 
3.2 Outillage X X 
4.1 Eisen te stellen aan de Installatie X X 
4.2 Eisen te stellen aan de gebruiks- en onderhoudsinstructie X X 
5.1 Opdracht  X 
5.2 Vakbekwaamheid X X 
5.3 Ontwerpen en controle op ontwerp X X 
5.4.1 Controle van de Installatie (installeren) X X 
5.4.2 Schriftelijke rapportage (installeren)  X 
5.5 Onderhoudsschema  X X 
5.6.1 Controle van de Installatie (onderhouden) X nvt 
5.6.2 Schriftelijke rapportage (onderhouden) X nvt 
5.7 Beheer van projectdossiers  X 
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2. ONDERWERP 

2.1 Onderwerp 

In deze regeling zijn de eisen voor bedrijfserkenning opgenomen die gelden voor het ontwerp, de in-
stallatie, en het beheer en onderhoud van gasinstallaties. 
 

2.2 Definities 

In deze regeling worden de volgende definities en afkortingen gehanteerd: 
 
Erkenningsorganisatie de beherende en uitvoerende instelling van deze Erkenningsregeling. 
 
Installatie: de gasinstallatie ten behoeve van bouwwerken. 
 
Gasinstallatie: de voorziening voor gas en de aansluitleidingen, de daarop aangesloten ver-

bruikstoestellen met inbegrip van eventuele voorzieningen die noodzakelijk 
zijn voor de goede werking en de veiligheid van deze toestellen, de afvoer-
kanalen en afvoerleidingen, de openingen voor luchttoevoer en luchtafvoer, 
die mede voor deze toestellen worden gebruikt, alles genomen in de ruimste 
zin, te rekenen vanaf de meetinrichting(en) of een daar aan gelijk te stellen 
plaats van overgang van eigendom van de Installatie. 

 
Ontwerpen: het, op basis van de systeemkeuze van de Installatie, verder uitwerken, 

dimensioneren en selecteren van componenten voor een (uitbreiding of 
verandering van een) Installatie. 

 
Installeren: het aanleggen, controleren en opleveren van een (uitbreiding of verande-

ring van een) Installatie. 
 
Project: het geheel van werkzaamheden voor het realiseren van een (uitbreiding of 

verandering van een) Installatie. 
 
Erkend Installatiebedrijf: de rechtspersoon, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die als be-

drijf is ingeschreven in het Erkenningenregister van de Erkenningsorgani-
satie.  

 
Deskundige de persoon die aantoonbaar vakbekwaam is voor de werkzaamheden die 

hij/zij uitvoert. Als Deskundige worden onderscheiden: 
- een werkverantwoordelijke (WV) 
- een vakbekwaam persoon (VP) 
- een voldoende onderricht persoon (VOP) 

 
Werkzaamheden: het ontwerpen, aanleggen, uitbreiden, veranderen, herstellen of onderhou-

den, controleren en uitvoeren van eindcontroles van een Installatie  of een 
gedeelte daarvan. 

 
Onderhoud: het uitvoeren van werkzaamheden noodzakelijk om de veiligheid, doelma-

tigheid en de betrouwbaarheid van de Installatie tot het volgende onder-
houd voldoende zeker te stellen. 

 
Bouwvergunning  
plichtig werk: een project waarbij sprake is van de aanvraag van een bouwvergunning. 
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3. EISEN VOOR ERKENNING 

3.1 Eisen aan het Personeel 

3.1.1 Deskundigheid  

Het technisch personeel van het installatiebedrijf moet deskundig zijn voor de werkzaamheden die men 
uitvoert. Als Deskundige worden de volgende personen onderscheiden: 
 
Werkverantwoordelijke (WV)  
De persoon die is aangewezen als direct verantwoordelijke voor de (geleverde) technisch kwaliteit van 
de werkzaamheden en de Installaties. De WV beschikt aantoonbaar over de relevante vakbekwaamheid 
conform bijlage 1. 

 
De voor een WV in bijlage 1 opgenomen taken en handelingen kunnen in de praktijk door anderen 
worden uitgevoerd, mits deze Deskundigen volgens bijlage 1 hiervoor vakbekwaam zijn. Uit het aan-
wijsdocument (zie 3.1.2) moet blijken dat alle competenties van een WV binnen het bedrijf aanwezig 
zijn. De verantwoordelijkheid voor de geleverde technische kwaliteit van de werkzaamheden en de In-
stallaties blijft bij de WV liggen.  

 
Vakbekwaam persoon (VP)  
De persoon die is aangewezen en met aantoonbare relevante opleiding en ervaring in staat is om zelf-
standig beroepshandelingen en beroepstaken uit te voeren voor het aanleggen, controleren en onderhou-
den van Installaties. De VP beschikt aantoonbaar over de relevante vakbekwaamheid conform bijlage 
1. 

 
Voldoende onderricht persoon (VOP)  
De persoon die is aangewezen en die door een VP en/of een WV voldoende is geïnstrueerd voor het 
uitvoeren van specifieke taken en/of werkzaamheden onder toezicht van een VP en/of WV. De VOP 
beschikt aantoonbaar over de relevante vakbekwaamheid conform bijlage 1. 

 
De VOP wordt op taakniveau aangewezen voor alle onderliggende handelingen, exclusief de aan de VP 
en WV voorbehouden handelingen. De voorbehouden handelingen zijn aangegeven in bijlage 1. 
 
Een nieuwe instromer/zij-instromer/persoon in opleiding mag maximaal 3 jaar zonder de relevante vak-
bekwaamheid conform bijlage 1 als VOP werkzaam zijn. 
 
De verantwoordelijke WV of VP dient een steekproefsgewijze controle op de uitgevoerde werkzaam-
heden van de VOP uit te voeren en de resultaten van deze controles bij bouwvergunning plichtig werk 
ook vast te leggen. 

3.1.2 Aanwijsdocument 

Door of namens de hoogste verantwoordelijke in de organisatie moet het technisch personeel worden 
aangewezen als: 
• werkverantwoordelijke (WV); 
• vakbekwaam persoon (VP); 
• voldoende onderrichte persoon (VOP). 
 

Opmerking: 
Eénmansbedrijven hoeven niet aan te wijzen. 
 

De aanwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd in een aanwijsdocument.  
Handelingen/taken kunnen worden gedelegeerd. Dit moet in het aanwijsdocument vastgelegd zijn. 
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Het aanwijsdocument bevat ten minste de volgende punten: 
a) de naam en de geboortedatum of het personeelsnummer van de persoon; 
b) de functie van de persoon bij het bedrijf en de afdeling; 
c) de ingangsdatum en de einddatum van de aanwijzing; 
d) in welke functie de persoon wordt aangewezen; 
e) voor welke Installatie(s), of delen hiervan, de persoon wordt aangewezen; 
f) welke werkzaamheden de persoon mag uitvoeren; 
g) welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de persoon krijgt; 
h) over welke outillage en (persoonlijke) beschermingsmiddelen de persoon de beschikking heeft; 
i) de plaats en datum van de aanwijzing; 
j) de naam en de functie van de persoon die aanwijst; 
k) de handtekening en paraaf van de persoon die aanwijst en de handtekening en paraaf van de persoon 

die wordt aangewezen 
 

3.1.3 Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers 

Het Erkend Installatiebedrijf moet schriftelijk vastleggen over welke vakbekwaamheid, diploma’s en 
certificaten elke medewerker die betrokken is bij het onderwerp van de erkenning moet beschikken in 
relatie tot zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
 
Het Erkend Installatiebedrijf moet ervoor zorgen dat de medewerkers door middel van het volgen van 
opleidingen, training of andere maatregelen aan de eisen van vakbekwaamheid voldoen.  
 
Eén maal per jaar moet worden beoordeeld of de medewerkers aan de eisen van vakbekwaamheid vol-
doen. Van de beoordelingen wordt geregistreerd: 
• wie heeft wie beoordeeld, en wanneer; 
• de resultaten van de beoordeling; 
• de eventueel te nemen maatregelen. 

 

3.1.3.1 Na- en bijscholing 

Ter bewaking van het kwaliteitsniveau van de door het Erkend Installatiebedrijf uitgevoerde werkzaam-
heden dient het Erkende Installatie bedrijf zeker te stellen dat de Deskundigen voldoende na- en bij-
scholing passend bij door hen uit te voeren werkzaamheden hebben gevolgd. 
De Erkenningsorganisatie kan, onverminderd het in deze regeling bepaalde, de Deskundigen (WV, VP 
en VOP) een verplichting opleggen tot na- en bijscholing, met een maximum van 4 dagdelen per kalen-
derjaar. 
 

3.2 Outillage 

Het Erkend Installatiebedrijf dient de beschikking te hebben over de gereedschappen, meet- en beproe-
vingsmiddelen en de vereiste documenten waarmee het zijn technische werkzaamheden deugdelijk kan 
uitvoeren.  In bijlage 2 zijn de instrumenten en documenten genoemd waarover het Erkend Installatie-
bedrijf minimaal moet beschikken. 

 
Alle instrumenten die worden gebruikt voor metingen waarvan de resultaten beslissend zijn voor goed-
keuring of afkeuring van uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden, moeten zijn gekalibreerd.  

3.3 Minimaal uit te voeren werkzaamheden 

De werkzaamheden moeten zo worden zo uitgevoerd dat deze voldoen aan de eisen van hoofdstuk 5 en 
het ontwerp, de installatie, het uitgevoerde onderhoud en de bijbehorende documenten voldoen aan de 
eisen van hoofdstuk 4.  
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4. EISEN TE STELLEN AAN INSTALLATIES EN DOCUMENTEN 

4.1 Eisen te stellen aan de Installatie 

4.1.1 Wettelijke eisen ontwerp en installatie 

De Installatie moet voldoen aan de wettelijke eisen, zoals onder meer vastgelegd in het Bouwbesluit [1]. 
 
Het installeren en in bedrijf stellen van gebouwgebonden gasverbrandingsinstallaties en bijbehorende 
voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas ten behoeve van ruim-
teverwarming en warm tapwater moet volgens artikel 1.34 van het Bouwbesluit [1] worden uitgevoerd 
door een voor BRL6000-25, of ander door de Minister toegelaten schema, gecertificeerd bedrijf.  

 

4.1.2 Overige eisen ontwerp en installatie 

De Installatie voldoet aan de aansluitvoorwaarden van de plaatselijke netbeheerder en aan andere, met 
de opdrachtgever overeengekomen eisen, zie artikel 5.1. 
 

4.1.3 Eisen onderhoud 

Het onderhoud aan de Installatie moet op basis van de onderhoudsvoorschriften worden uitgevoerd. Het 
resultaat van het uitgevoerde onderhoud moet zijn dat een Installatie veilig, doelmatig en betrouwbaar 
functioneert tot het volgende onderhoud.  
 
Bij onderhoud worden uitsluitend onderdelen toegepast die ten minste gelijkwaardig zijn aan de origi-
nele onderdelen. Hieronder kunnen ook gereviseerde onderdelen worden verstaan. 
 
Reparaties en/of onderhoud aan, en het vervolgens weer in bedrijf stellen van bestaande gebouwgebon-
den gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen 
ten behoeve van ruimteverwarming en warmtapwater moeten volgens artikel 1.34 van het Bouwbesluit 
[1] worden uitgevoerd door een volgens BRL6000-25 of ander door de Minister toegelaten schema, 
gecertificeerd bedrijf. 

 

4.2 Eisen te stellen aan de gebruiks- en onderhoudsinstructie 

Het het Erkend Installatiebedrijf levert de opdrachtgever na installeren een bij de Installatie behorende 
gebruiks- en onderhoudsinstructie. 
 
In de gebruiks- en onderhoudsinstructie worden alle nodige aanwijzingen voor een verantwoord gebruik 
gegeven, en wordt de aandacht van de gebruiker met name gevestigd op eventuele gebruiksbeperkingen. 
De aanwijzingen vermelden waar speciale aandacht aan moet worden besteed of welke werkzaamheden 
door een Deskundige moeten worden verricht. 
 
De gebruiks- en onderhoudsinstructie geeft ten minste informatie met betrekking tot: 
• de technische aspecten van de Installatie; 
• de gebruiksmogelijkheden van de Installatie , met de bijbehorende gebruiksaanwijzingen; 
• het noodzakelijke periodieke onderhoud aan de Installatie (zie 5.5 onderhoudsschema); 
• richtlijnen voor het uitvoeren van ‘dagelijks’ onderhoud door de gebruiker van de Installatie; 
• hoe te handelen bij storingen. 
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5. EISEN TE STELLEN AAN DE WERKZAAMHEDEN 

5.1 De opdracht (bij bouwvergunning plichtig werk) 

Een opdracht kan betrekking hebben op ‘ontwerpen’, ‘installeren’ of ‘onderhouden en beheren’, of een 
combinatie hiervan. 
Een opdracht met alle bijbehorende voorwaarden wordt schriftelijk vastgelegd. De opdracht geeft dui-
delijk aan om welke werkzaamheden het gaat. Het Erkend Installatiebedrijf moet kunnen aantonen dat 
de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt. 

 

5.2 Vakbekwaamheid 

De werkzaamheden die vallen onder de werking van deze Erkenningsregeling worden uitgevoerd door 
of onder verantwoordelijkheid van een Deskundige zoals gedefinieerd in 2.3 en beschreven in 3.1. 

5.2.1 Ontwerpen en installeren 

Ontwerpen en installeren wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een WV. 
 

5.2.2 Onderhouden en beheren 

Onderhoud en beheer wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een VP. 
 

5.3 Ontwerpen  

Indien het Erkend Installatiebedrijf een Installatie, of een uitbreiding op of wijziging van een bestaande 
Installatie ontwerpt, dan moet het ontwerp voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4..1.1 en 4.1.2.  

 
Als het ontwerp niet door het Erkende Installatiebedrijf is gemaakt, accepteert het Erkend Installatie-
bedrijf de opdracht voor een nieuw aan te leggen, uit te breiden of te wijzigen Installatie onder de 
voorwaarde dat de ontworpen Installatie voldoet aan de eisen van hoofdstuk 4.1.1 en 4.1.2. 
 

5.4 Installeren 

5.4.1 Controle van de Installatie 

Indien het Erkend Installatiebedrijf een installatie, of een uitbreiding op een bestaande Installatie instal-
leert, of een installatie wijzigt, dan moet de Installatie voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 4.1.1 en 4.1.2. 
 
Het Erkend Installatiebedrijf controleert tijdens en na het realiseren van een nieuwe, uitgebreide en/of 
gewijzigde Installatie door middel van visuele controle, metingen op beproevingen of deze voldoet aan 
de eisen uit 4.1.1 en 4.1.2.  
Indien de nieuwe installatie of uitbreiding of wijziging van de installatie door het Erkend Installatiebe-
drijf ontworpen is, controleert het Erkend Installatiebedrijf of er geïnstalleerd is overeenkomstig het 
(geactualiseerde) ontwerp.  

 
Als de vervaardigde Installatie niet voldoet aan de eisen van hoofdstuk 4, dan herstelt het Erkend In-
stallatiebedrijf dit zodanig dat de Installatie voldoet aan de eisen van hoofdstuk 4.1.1 en 4.1.2. 
 
Als de Installatie na de controle wordt gewijzigd, dan wordt de Installatie door middel van visuele con-
trole, metingen en/of beproevingen opnieuw gecontroleerd. Metingen en beproevingen zijn niet nodig 
als duidelijk is dat de wijziging geen invloed heeft op het resultaat van de eerder uitgevoerde metingen 
en beproevingen. 
 
De controle wordt uitgevoerd door een Deskundige (zie 3.1). 
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5.4.2 Schriftelijke rapportage (bij bouwvergunning plichtig werk) 

Bij bouwvergunning plichtig werk moet het resultaat van de controle worden geregistreerd in een con-
trole- en opleveringsrapport. Dit rapport bevat tenminste de resultaten van de controles van de in bij-
lage 3 genoemde punten.  Daarnaast bevat het rapport: 
• een opgave van de gebruikte meet- en beproevingsmiddelen; 
• de naam van degene die heeft gecontroleerd, en wanneer; 
• welke tekortkomingen eventueel zijn geconstateerd ten aanzien van de Installatie; 
• op welke wijze de tekortkomingen zijn opgeheven 
Het ingevulde en ondertekende rapport wordt schriftelijk aan de opdrachtgever verstrekt.  

 

5.5 Opstellen Onderhoudsschema 

Indien relevant stelt het Erkend Installatiebedrijf een onderhoudsschema op waarin is aangegeven welk 
onderhoud en hoe vaak onderhoud verricht moet worden. 
 

5.6 Onderhouden 

Indien het Erkend Installatiebedrijf een (deel van een) Installatie onderhoudt, dan moet dit onderhoud 
voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4.1.3.  
 

5.6.1 Controle van de Installatie 

Bij onderhoud worden tenminste alle relevante punten voor het veilig, doelmatig en betrouwbaar func-
tioneren van de Installatie beoordeeld.  

 
Tijdens het onderhoud kan een dermate ernstige afwijking wordt geconstateerd dat het niet verantwoord 
is de installatie in bedrijf te laten. Afhankelijk van wat hierover in de voorwaarden bij de opdracht is 
afgesproken, kan de WV of VP de Installatie of direct buiten bedrijf stellen, of de opdrachtgever onver-
wijld informeren de installatie buiten bedrijf te laten stellen. In alle gevallen wordt de opdrachtgever 
direct schriftelijk geïnformeerd. 
 

5.6.2 Schriftelijke rapportage  

Het Erkend Installatiebedrijf verstrekt na uitvoering en controle op het uitgevoerde onderhoud schrif-
telijk een ingevuld en ondertekend controlerapport aan de opdrachtgever. In het rapport is opgenomen:  
• wat is gecontroleerd/uitgevoerd; 
• welke meetmiddelen zijn gebruikt; 
• de resultaten van de controles en metingen; 
• wie wat heeft gecontroleerd en wanneer; 
• welke tekortkomingen eventueel zijn geconstateerd ten aanzien van de Installatie; 
• indien er tekortkomingen zijn, een advies over hoe deze op kunnen worden geheven. 

 

5.7 Beheer van projectdossiers (bij bouwvergunning plichtig werk) 

Het Erkend Installatiebedrijf houdt voor elk project waarin sprake is van een bouwvergunning plichtig 
werk een projectdossier bij. Het projectdossier bevat ten minste: 
• de opdracht (zie 5.1); 
• indien van toepassing: het ontwerp van de Installatie, inclusief ontwerpwijzigingen; 
• de registraties van de controles op de gerealiseerde Installatie (zie 5.4.1); 
• indien van toepassing: het onderhoudsschema (zie 5.5). 
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Het projectdossier wordt ten minste 10 jaar bewaard, overeenkomstig de eisen in de Wet Kwaliteitsbor-
ging Bouwen [5]. 
 
 

6. INWERKINGTREDING 

Deze Erkenningsregeling treedt in werking op 01-10-2019. 
 
 

7. NAAM VAN DE REGELING 

Deze Erkenningsregeling kan worden aangehaald met: 
Erkenningsregeling gasinstallaties 
 
 

8. REFERENTIES 

[1]  Bouwbesluit 2012 
 (www.overheid.nl) 
 
[2]  NEN 1078 
 
[3]  NEN 8078 
 
[4]  NEN 2768 

 
[5] Wet Kwaliteitsborging Bouwen 
 (www.overheid.nl) 
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BIJLAGE 2. OUTILLAGELIJST VAKDISCIPLINE GASINSTALLATIES 

 
Het Erkend Installatiebedrijf dient de beschikking te hebben over de volgende instrumenten1 en documenten: 
 
Instrumenten 
 
Voor gasdichtheidsbeproevingen: 
• een lekbeproevingsinstrument volgens NPR 3378-1. 

Voor het meten van de branderdruk : 
• een manometer met een gebruiksgebied van -5 tot 30 mbar, een afleesbaarheid van 0,2 mbar en een ge-

bruiksonzekerheid van ten hoogste ± 0,5 mbar. 

Voor het meten van voordruk: 
• een manometer met een gebruiksgebied van 0 tot 100 mbar, een afleesbaarheid van 0,2 mbar en een ge-

bruiksonzekerheid van ten hoogste 5 % van de uitgelezen waarde. 

Voor verbrandingsgasanalyse: 
• een instrument voor CO-metingen met een gebruiksgebied van 0 tot 2000 ppm, een afleesbaarheid van 5 % 

van de uitgelezen waarde en een gebruiksonzekerheid van ten hoogste 15 % van de uitgelezen waarde; 
• een instrument voor CO2-metingen met een gebruiksgebied van 3 t/m 12 %, een afleesbaarheid van 5 % 

van de uitgelezen waarde en een gebruiksonzekerheid van ten hoogste ± 15 % van de uitgelezen waarde. 
(Ook toegestaan is een meetinstrument met zuurstofcel dat zelf het CO2-percentage berekent aan de hand 
van het waargenomen zuurstofpercentage en de gassoort) 

Voor gaslekzoeken: 
• een instrument voor CH4-metingen met een meetbereik van 0 tot 2000 ppm, en een minimale gevoeligheid 

van 50 ppm; 
• lekzoekspray. 

Voor het doen van een sterkteproef door middel van een drukstoot: 
• een manometer met een gebruiksgebied tot 5 bar, met een nauwkeurigheid van 5 % Rdg (5 % van de geme-

ten waarde); 
• een afpersset geschikt voor drukstoten tot 5 bar. 

Voor het meten van stroom en spanning: 
• een universeelmeter. 

Documenten 
• Aansluitvoorwaarden van de netbeheerder voor het voorzieningsgebied waar de werkzaamheden worden 

verricht 
• Document G-07 Binneninstallaties en meteroptellingen ≤ G25 beproeven op dichtheid, Netbeheer Neder-

land 
• NEN 1078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw 
• NEN 8078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw 
• NPR 3378 Praktijkrichtlijn gasinstallaties 
• NEN 2768 Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen 
• NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties 
• NEN-EN 15001-1 en NEN-EN 15001-2 

 
1  De aan de meetinstrumenten gestelde eisen zijn ontleend aan de normen die de meetmethoden beschrijven. 
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BIJLAGE 3. CONTROLERAPPORT VAKDISCIPLINE GASINSTALLATIES 
 
Controle/beproeving: 
• De gasleiding, het leidingmateriaal en de daarin aangebrachte verbindingen, aanleg en bevestigingen, zijn 

gecontroleerd en in orde bevonden NPR 3378 delen 5 t/m 8 en deel 11 
• Stalen leidingen in kruipruimte gecontroleerd  (visueel) 
• Het leidingmateriaal en de daarin aangebrachte verbindingen zijn gecontroleerd op bescherming tegen corro-

sie en mechanische beschadiging en in orde bevonden (visueel) 
• De gasleiding is geel gemarkeerd (geldt niet voor woongebouwen) (visueel) 

Lekdichtheid gasinstallatie  
• De gasleiding is in gebruik gesteld (volgens NPR 3378) 
• Sterktebeproeving (alleen bij nieuwe gasleiding) (NEN 1078) 
• Dichtheidsbeproeving (alleen bij nieuwe gasleiding) (NEN 1078) 
• Dichtheidsbeproeving van een bestaande gasleiding (NEN 8078) 
• Dichtheidsbeproeving van de gasleiding met aangesloten gasmeter en gastoestellen (NPR 3378) 

Verbrandingstoestel (montage en onderhoud) 
• Gastoestel is geïnstalleerd en in bedrijf gesteld volgens voorschrift fabrikant 
• Onderhoud wordt volgens tijdschema fabrikant uitgevoerd 
• Meting branderdruk, volgens waarden fabrikant 
• gasvoordruk, statisch / dynamisch  
• Meting verbrandingsgassen (CO, CO2, O2), volgens waarden fabrikant 

Opstellingsruimten t.b.v. gastoestellen (overeenkomstig NEN 3028 en NPR 3378)  
• Opstelling/montage/ventilatie/bereikbaarheid toestel gecontroleerd en in orde bevonden (vlgs. installatie 

voorschrift fabrikant / NPR 3378 deel 22) 
• Luchttoevoer is gecontroleerd en in orde bevonden (NPR 3378 deel 20 t/m 22) 
• Luchtafvoer is gecontroleerd en in orde bevonden (NPR 3378 deel 20 t/m 22) 
• Verbrandingsgasafvoer is gecontroleerd en in orde bevonden (NPR 3378 deel 40 t/m 47) 
• Uitmonding is gecontroleerd en in orde bevonden (NPR 3378 deel 60 en 61) 
• Brandveiligheid is gecontroleerd en in orde bevonden (NEN 3028) 

 
Opmerking:  
Een model voor een controlerapport wordt gepubliceerd via de website van InstallQ. 

 


