
• STABILITEIT

• VOCHTSCHADE

• SANITAIRE FUNCTIES en WATER

• ELEKTRICITEIT

• GAS- of STOOKOLIE-INSTALLATIES en VERWARMING

• RISICO OP CO-VERGIFTIGING

• LICHT en LUCHTKWALITEIT 

• RAMEN EN DEUREN en AFWERKINGEN

• TRAPPEN en TOEGANKELIJKHEID

• ENERGETISCHE PRESTATIE

• VEILIGHEID- en/of GEZONDHEIDSRISICO’S

• BEZETTINGSNORM + VARIA

basisopleiding woningkwaliteit



Beoordelingsbasis :

Vele normen (NBN 51-003 gasinstallatie, 

NBN 61-002 (gas)verwarming, …)

wel : Hoofdstuk 7, art. 22 e.v. 

“Ministerieel besluit houdende regels voor het invullen van technische 
verslagen van het onderzoek van de kwaliteit van woningen door een 
woningcontroleur”

Bij controle primeert steeds de veiligheid: toestel, aanvoer verbrandingslucht, afvoer rookgassen

Opm. NBN 51-003 maakt een onderscheid tussen installaties van vóór en na 27/1/2000; het Addendum NBN 
51-003/A1 (09/2014) voert wijzigings- en overgangsbepalingen in : bij een woningkwaliteitscontrole is de 
datum van de installatie evenwel slechts een secundair gegeven.

basis WK
GAS & STOOKOLIE



GAS & STOOKOLIE-INSTALLATIES

Het gebrek behoort tot categorie II als het een ernstig gebrek is dat een niet direct risico inhoudt voor de bewoners of voor het gebouw. 
Tot categorie II behoren in ieder geval de volgende gebreken:

1.    Onveilige of op een onverantwoorde manier geplaatste installaties of toestellen of niet-conforme brandstofaansluitingen zoals:

• de hoofdkraan van het gas is niet bereikbaar voor alle bewoners;

• verkeerd gebruik van materialen voor gas- of stookolieleidingen en aansluitstukken;

• een ander gastoestel dan een komfoor is aangesloten met een elastomeren slang in goede staat;

• niet correct gebruik van leidingen en slangen in goede staat;

• de aanwezigheid van een rode dop of gelijkwaardig kenplaatje of het ontbreken van een groene, oranje of rode dop of 
gelijkwaardig kenplaatje op de stookolievulleiding;

• lekkende stookolieleidingen;

• stookoliewachtleidingen zijn niet afgesloten met dop;

• negatief verbrandingsattest aanwezig;

basis WK
GAS & STOOKOLIE



GAS & STOOKOLIE-INSTALLATIES

Het gebrek behoort tot categorie II als het een ernstig gebrek is dat een niet direct risico inhoudt voor de bewoners of voor het gebouw. 
Tot categorie II behoren in ieder geval de volgende gebreken:

2.    Niet reglementaire of onverantwoorde opslag van vloeibare, gasvormige of vaste brandstoffen, zoals:

• er zijn gasflessen onder de begane grond geplaatst of in de nabijheid van kelderopeningen;

• de installatie is niet voorzien van een gasdrukregelaar die zo dicht mogelijk bij de gasfles geplaatst werd;

• butaan in gebruik bij temperaturen onder de 5° C;

• opstapeling van meer dan twee gasflessen per toestel in de woning;

• volle of lege recipiënten voor stookolie of petroleum opgestapeld in de woning;

• onverantwoorde opslag van vaste brandstoffen in het gebouw;

3.    Negatief reinigingsattest voor schoorsteen aanwezig;

basis WK
GAS & STOOKOLIE

✓



GAS & STOOKOLIE-INSTALLATIES

Het gebrek behoort tot categorie III als het een direct risico inhoudt voor de bewoners of voor het gebouw. 
Tot categorie III behoren in ieder geval de volgende gebreken:

1.    Onveilige of op een onverantwoorde manier geplaatste installaties of toestellen, niet-conforme (gas)aansluitingen:.

• defecte of zwaar beschadigde (gas)toestellen;

• verkeerd gebruik van materialen voor gasleidingen en aansluitstukken;

• een verweerde elastomeren slang;

• een gaslek;

• een lekkende stookolieleiding;

• wachtleidingen van de gasinstallatie zijn niet afgedicht met een metalen dop;

basis WK
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GAS & STOOKOLIE-INSTALLATIES

Het gebrek behoort tot categorie III als het een direct risico inhoudt voor de bewoners of voor het gebouw. 
Tot categorie III behoren in ieder geval de volgende gebreken:

2.    Niet reglementaire of onverantwoorde opslag van vloeibare of gasvormige brandstoffen:

• gasflessen geplaatst in de nabijheid van warmtebronnen;

• gebruik van soepele verbindingen die niet goedgekeurd zijn of niet aangesloten met aangepaste spanbeugels;

• lekkende recipiënten voor stookolie of petroleum in de woning;

• brandgevaarlijke opslag van vaste brandstoffen in het gebouw;

3.    Brandgevaar door vlamdoorslag bij schoorstenen;

basis WK
GAS & STOOKOLIE

✓



GAS  

• aardgas  en vloeibare gassen (butaan, propaan)

• toestellen

• installatie : leidingen, afsluitkranen en bevestiging

• bereikbaarheid van de gasteller 

• wachtleidingen

STOOKOLIE

• leidingen

• opslagtanks

VERWARMING

INDIVIDUELE kachels

• gas / stookolie / kolen / pellets / …

CENTRALE

• ketels

• gas / stookolie / …

GAS & STOOKOLIE-INSTALLATIES

basis WK
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Verschillende soorten gas:

• Eerste familie:

• stadsgas

• Tweede familie:

• verschillende aardgassen en hun vervangingsgassen

• Derde familie: 

• vloeibare petroleumgassen (propaan, butaan)

GASINSTALLATIES

basis WK
GAS & STOOKOLIE



Aardgas:

• Hoogcalorisch (‘groep H’, ‘rijk’, ‘G20’), verdeeld op 20 mbar

• Laagcalorisch (‘groep L’, ‘arm’, ‘G25’), verdeeld op 25 mbar

specifiek in België: 

verdeling van gassen van groep H (20 mbar) en groep L (25 mbar) 

over dezelfde netten

GASINSTALLATIES

basis WK
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Toestellen

1) Indeling volgens gassoort

I 1A groep A

I 2H enkel rijk gas

I 2L enkel arm gas

I 2E+ rijk + arm gas (zonder aanpassing toestel)

I 3B enkel butaan met voorgeschreven druk

I 3P enkel propaan met voorgeschreven druk

I 3+ butaan + propaan (zonder aanpassing toestel)

II 2E+3+ aardgas (arm en rijk), propaan en butaan

GASINSTALLATIES

basis WK
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Mag ik een toestel uit een ander land ook in België installeren?

Nee.
De toestellen die op de Belgische markt verkrijgbaar zijn, moeten geschikt 
zijn voor de aardgassoorten die in België gedistribueerd worden. In 
andere landen zijn toestellen op de markt die niet behoren tot de 
toegelaten categorieën in België.

Het is bijgevolg wettelijk verboden om deze toestellen in België te 
installeren. Zelfs als ze “aangepast” zijn om toch in België te functioneren. 

(www.aardgas.be)

GASINSTALLATIES

basis WK
GAS & STOOKOLIE



Toestellen

2) Indeling volgens de verbrandingsluchttoevoer en 
de afvoer van de verbrandingsgassen

toevoer afvoer

lucht rookgassen

• TYPE A binnen binnen

• TYPE B (‘open’) binnen buiten

• TYPE C (‘gesloten’) buiten buiten

GASINSTALLATIES

basis WK
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Zie rubriek 227: indicatie van een risico op CO-vergiftiging!



INSTALLATIE: leidingen, koppelingen, bevestiging, kranen,…

Principe: 

Binnen een gebouw moeten alle  materialen van een gasinstallatie 
bestand zijn tegen hoge temperatuur (RHT). 
(ontstekingstemperatuur van aardgas  = 650 °C)

Bij een brand in een gebouw mag er geen grote hoeveelheid gas 
vrijkomen ➔ risico op explosie.

GASINSTALLATIES

basis WK
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GASINSTALLATIES

Leidingen en aansluitingen in:

• staal (dikwandig koolstofstaal)
• RVS (dunwandig, nieuw)
• koper
• PLT (“pliable tubing”): plooibare RVS-buizen (nieuw)

GEEN kunststof  (PE) in binneninstallatie !

basis WK
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Stalen buizen

"zware reeks"  en conforme verzinkte buizen 

verbinding:

• zelfdichtende schroefdraad

• drieledige schroefkoppeling – metaal / metaal

• flensverbinding

• lassen

GASINSTALLATIES

basis WK
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afdichting:

• met acryl en pasta

• uithardende pasta (loctite)

• dichtingsbanden (teflon) 0,1 mm dik

GASINSTALLATIES

basis WK
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geen hygroscopische vezels 

(hennep of vlas)



De aansluitingen van het gastoestel zijn 
verdicht met hennep (vlas). 
Dit materiaal is verboden.

basis WK
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RVS-buizen(dunwandig)

verbinding:

• persfitting

• knelfitting

GASINSTALLATIES

basis WK
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Koper buizen

buizen halfhard / hard

verbinding:

• knelfitting

• persfitting

• hardsolderen

GASINSTALLATIES

basis WK
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KORTE KOPPELING  VOOR WATER - VERBODEN VOOR GAS

Oude installaties waar “waterkoppelingen “gebruikt werden 
kunnen in dienst blijven als

• deze conform de destijds geldende richtlijnen
uitgevoerd werden; 

• er geen merkbare beschadigingen of lekken
vastgesteld worden. 

GASINSTALLATIES

basis WK
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Gasleidingen uitgevoerd 
met koppelingen die 
enkel bestemd zijn voor 
het gebruik bij 
waterleidingen. 

De leidingen staan
onder spanning. 

basis WK
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✓



PLT-buizen

PLT = Engelse afkorting van “pliable tubing” = plooibare buis

= roestvast stalen plooibare gegolfde buizen, gemakkelijk een beperkt aantal 
malen met de hand plooibaar, die tijdens de productie door de fabrikant met 
een buitenlaag zijn bekleed.

Ze moeten altijd samen toegepast worden met de fittingen, de collector, de 
klem voor equipotentiaalverbinding, de auto-vulkaniserende wikkelband of 
thermokrimpkous enz,..
gespecificeerd door de fabrikant (= systeem).

Buizen en fittingen van verschillende fabrikanten zijn onderling niet 
omwisselbaar en mogen in geen geval samen verbonden worden.

GASINSTALLATIES

basis WK
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PLT-buizen

basis WK
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STOPKRANEN

• Voor elk toestel koppelstuk 
aan kant toestel

• Type RHT

• Type “kwarttoer” + 
bedieningshendel moet op 
ondubbelzinnige wijze “open” 
of “gesloten” aangeven.

• Het gebruik van afneembare 
bedieningssleutels is 
verboden.

GASINSTALLATIES

basis WK
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SECTIONEERKRAAN

Vereist bij:

• Uitbreiding van de gasinstallatie

• Stroomopwaarts bij iedere tussengasmeter

• Bij uitgebreide binneninstallaties, om de toevoer van belangrijke 
aftakkingen te kunnen onderbreken

• In de eerste bereikbare ruimte waar de gasleiding ondergronds of 
bovengronds het gebouw binnenkomt

GASINSTALLATIES

basis WK
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BEREIKBAARHEID GASMETERS 

• moet bereikbaar zijn voor elke bewoner (in geval van nood moet de 
teller kunnen afgesloten worden).

• gemeenschappelijke of individuele teller

• als gasmeter(s) zich in een niet voor iedere bewoner toegankelijke 
ruimte bevinden,  kan een bijkomende afsluitkraan per entiteit in het 
voor iedere bewoner toegankelijke gedeelte van de kelder / woning 
geplaatst worden. 

• zo dicht mogelijk bij de teller

basis WK
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BEVESTIGINGSBEUGELS

• aangepast aan de buitendiameter en het 
gewicht van de leidingen

• geplaatst ter hoogte van elke afsluitkraan 
en elke richtingsverandering of T-stuk

• afstand tussen twee beugels: niet groter 
dan 1,20 m voor koperen buizen en 2 m 
voor stalen buizen

• leidingen elektrisch isoleren van hun 
ophangmiddelen indien ze van een ander 
metaal vervaardigd zijn

basis WK
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METALEN RHT–SLANGEN (worden 
beschouwd als vaste leidingen)

• slechts te gebruiken in moeilijke 
omstandigheden

• slang en koppelingen conform 
met het KVBG-lastenboek

• maximaal 2 m lang
• slang en koppelingen niet

ingewerkt in een muur of 
ondervloer

• niet aan pletting, rek- of 
torsiekrachten onderhevig

• buigstraal niet kleiner dan 
voorgeschreven door fabrikant

• plaatsing in serie verboden

basis WK
GAS & STOOKOLIE



basis WK
GAS & STOOKOLIE

✓

Plaatsing in serie verboden



ELASTOMEREN SLANG: 

- ENKEL voor aansluiting van KOMFOREN (NIET meer voor mobiele gasfornuizen)
- moet na 10 jaar vervangen worden

basis WK
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.campercaravanservice.nl/product-category/koken-2/kooktoestellen/kooktoestellen-vrijstaand/&ei=AmiqVJKBKuL-7Aa7zICICA&bvm=bv.82001339,d.ZGU&psig=AFQjCNG0ifC6ZhjxZwQXQFxmcuewYZxPtw&ust=1420540260838246


inbouwgaskookplaat 

aangesloten met 

elastomeren slang = NOK!

basis WK
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✓

https://team.vonet.be/rwo/wonen/onderzoekers/documentatie/fotoarchief/3%20-%20Installaties,%20comforteisen%20en%20brandveiligheid/Gas%20of%20stookolie-installatie%20(G6)/IMG_1542.jpg
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verplaatsbaar 
gasfornuis 
aangesloten met 
elastomeren slang  
= NOK

niet gebruikte 
gaskraan: 
afgesloten met dop  
= OK

✓



WACHTLEIDINGEN / 

NIET-GEBRUIKTE AANSLUITINGEN

Altijd afsluiten met dop / stop, enkel sluiten 

van gaskraan is NIET voldoende (gevaar voor 

onbedoelde opening).

basis WK
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Butaan - propaan

alle voorgaande bepalingen van uitvoering en materialen
van toepassing.

+

specifieke bijkomende eisen:

- drukregelaars (ontspanners)

- slangen voor niet-ontspannen en ontspannen gas

- opslag van flessen

GASINSTALLATIES

basis WK
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ontspanners

2 types slangen

voor niet-ontspannen gas     en     voor ontspannen gas

in de fabriek voorgemonteerde 
koppelstukken 

basis WK
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Butaan en propaan zijn zwaarder dan lucht

Gasflessen - zowel volle als lege – mogen nooit:

• worden opgeslagen in een kelder, noch in de buurt van een kelderraam of een 
afvoer. 

• worden geïnstalleerd/opgeslagen in de buurt van een warmtebron. 

Gasflessen - zowel volle als lege - moeten altijd :

• rechtop gezet worden; in een goed verluchte omgeving

• gesloten zijn :de kraan van een ongebruikte gasfles moet altijd dicht zijn

basis WK
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✓

basis WK
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Gasfles in de nabijheid van warmtebron



STOOKOLIE LEIDINGEN

Alle leidingen metaal (toevoer, retour, vulleiding, …)

Sommige kunststoffen mogen gebruikt worden 
→ enkel bij gebruik over volledig systeem (attesten opvragen)

Oude kunststof leidingen mogen in dienst blijven 
(eerste keer gevuld vóór 08/1995)

Verbinding met tank boven max. peil opgeslagen brandstof 

Uitzondering toestellen zonder pomp
→mogen aangesloten worden onder aan de tank.

Binnen in gebouw over de ganse lengte zichtbaar

Ondergrondse leidingen in een vloeistofdichte buis

STOOKOLIE-INSTALLATIES

basis WK
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STOOKOLIE RESERVOIRS

• Alle tanks in Vlaanderen moeten gekeurd zijn 

• Periodieke controles (afhankelijk van types en inhoud)

• Resultaat is een groen, oranje of rood  label. 

• Afwezigheid van label geeft aan dat de tank niet is gekeurd en 
bijgevolg niet mag gebruikt worden.

• Elke nieuwe tank moet door een erkend technicus worden gekeurd 
voor hij gevuld wordt.

• Stookolietanks die niet meer gebruikt worden moeten binnen de 36 
maanden verwijderd worden of definitief buiten gebruik worden 
gesteld.

basis WK
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• niet reglementaire installatie

• toe- en afvoerleidingen van de 
stookolie zijn niet reglementair 
aangesloten op een opslagtank.

• lekkende stookolie

• open opslag stookolie 

• ontbrekende afscherming 
brander, vlamuitslag bij 
opstarten

✓
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• stookolietank lekt aan 
de meetinstallatie

• tank is niet gekeurd; er 
kan geen stookolie 
meer geleverd worden.

Indien dit de enige energietoevoer is of de energietoevoer naar het 
verwarmingstoestel in de leefkamer, zal hier bijkomend een quotatie gegeven 
worden.

✓

basis WK
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• Fysiek: stookolieketel met radiatoren, gasconvector, …
• Concept: elektrische radiator op aangepast circuit, 

luchtverwarming, …

• Geschikt en in staat om de ruimtetemperatuur gevoelig te 
verhogen

• Vermogen in overeenstemming met de te verwarmen ruimte

basis WK
VERWARMING

De woningcontroleur stelt visueel vast of er al dan niet een vast verwarmingsapparaat in een leefkamer aanwezig is.

De vereisten waaraan voldaan dient te zijn om van de aanwezigheid van een vast verwarmingsapparaat te kunnen spreken, zijn 
de volgende:

• Het apparaat is door zijn plaatsing vast verbonden met de woning.

• Het apparaat is geschikt, en op het moment van de controle in staat om de ruimtetemperatuur gevoelig te verhogen. Het 
heeft een vermogen dat in overeenstemming is met de ruimte die het verwarmt.

VERWARMING



Opgelet: als een vast verwarmingsapparaat aanwezig is, maar het 
werkt niet omdat bvb de stookolietank leeg is, wordt geen gebrek 
gequoteerd, maar een bijkomende opmerking gemaakt.

basis WK
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✓



Vermogen niet in overeenstemming met de te verwarmen ruimte
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