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Veilig gasverbruik

De gasvoorziening in Nederland heeft een uitstekende reputatie 

op het gebied van leveringszekerheid. Sinds de aanleg van 

de allereerste gasleiding zijn veiligheid en betrouwbaarheid 

altijd de eerste prioriteit geweest. Dat zijn ze nog steeds. 

Vandaar deze brochure, waarin u leest aan welke voorwaarden 

gasinstallaties met betrekking tot de integriteit  moeten voldoen. 

Het betreft hier alleen gasinstallaties die direct op het landelijke 

gastransportnet worden (of zijn) aangesloten.



De kleine lettertjes

Deze brochure is bedoeld voor eigenaren en beheerders van 

gasinstallaties die direct op het landelijke gastransportnet 

aangesloten zijn. Voordat de afsluiters naar uw gasinstallatie 

open gaan, sluit u een overeenkomst met Gas Transport Services 

B.V. (hierna verder aangeduid als GTS). Dit is de zogeheten 

Aansluitovereenkomst. In de Aansluitvoorwaarden Gas – LNB, 

die door de NMa zijn vastgesteld, en in de Aansluitovereenkomst 

wordt de beheerder/eigenaar van een gasinstallatie aangeduid 

als ‘aangeslotene’. In deze brochure spreken we u direct aan. 

Als dit tot interpretatieverschillen leidt met de offi ciële tekst, 

geldt uiteraard de offi ciële tekst. Deze kunt u vinden op www.

gastransportservices.nl.



Verantwoordelijkheid van de netbeheerder

De eigenaar van het landelijke gastransportnet is de 

N.V. Nederlandse Gasunie (hierna verder aangeduid als Gasunie). 

GTS is als volledige dochter van Gasunie verantwoordelijk voor het 

beheer van het landelijke netwerk. In de Nederlandse Gaswet is 

vastgelegd dat GTS optreedt als onafhankelijk netwerkbeheerder. 

GTS is daarom verantwoordelijk voor de leveringszekerheid, de 

betrouwbaarheid en de veiligheid van de gasvoorziening. Daarbij 

hoort ook de zorg voor het milieu. 



Verantwoordelijkheid van de  
gasinstallatiebeheerder

De verantwoordelijkheid van GTS reikt tot aan het 

overdrachtspunt. Dit is de fysieke verbinding tussen het 

gastransportnet van GTS en uw gasinstallatie. Als beheerder 

van een dergelijke gasinstallatie bent u zelf verantwoordelijk 

voor de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van 

de gasinstallatie aan uw kant van het overdrachtspunt. De 

gasinstallatie moet zijn ontworpen, gefabriceerd, geïnspecteerd 

en onderhouden volgens de geldende wet- en regelgeving. Dit 

moet u als gasinstallatiebeheerder kunnen aantonen.



Gedeelde verantwoordelijkheid

Hiermee is de betrouwbaarheid van de gasvoorziening echter nog 

niet volledig gewaarborgd. De Aansluitvoorwaarden Gas – LNB 

bevatten voorwaarden met betrekking tot de wijze waarop u de 

gasinstallatie en GTS de aansluiting technische en operationeel 

compatibel laten zijn en blijven, zodanig dat uw gasinstallatie 

veilig aan het landelijk gastransportnet verbonden is en blijft. 

Het gedrag van uw gasinstallatie kan namelijk van invloed zijn 

op de veiligheid en de betrouwbaarheid van het gastransportnet. 

Daarom zijn in de  Aansluitvoorwaarden Gas-LNB eisen 

opgenomen met betrekking tot de technische veiligheid/

integriteit van de aansluiting. 

Als aangeslotene moet u zelf de technische veiligheid/integriteit 

van uw gasinstallatie aantonen. Dat wil zeggen: aantonen 

dat uw gasinstallatie voldoet aan de technische eisen in de 

Aansluitvoorwaarden Gas - LNB of aantonen dat de gasinstallatie 

voldoet aan de in de wet gestelde voorwaarden op het gebied van 

veiligheid. 



Terminologie

Met de gasinstallatie wordt bedoeld het geheel van leidingen en 

apparatuur aan uw kant van het overdrachtspunt, bestemd voor 

het gebruik of het verdere transport van het aardgas dat via het 

overdrachtspunt wordt geleverd.

Met aansluiting wordt het gasontvangstation (GOS) inclusief 

aansluitleiding bedoeld die op uw grondgebied ligt en die 

gebruikt wordt voor het overdragen van gas van het landelijke 

gastransportnet naar uw gasinstallatie. De daadwerkelijke 

overdracht gebeurt op het overdrachtspunt direct achter het GOS. 



Integriteit aantonen bij nieuwe 
gasinstallaties

Wanneer u een nieuwe gasinstallatie op het gastransportnet wilt 

laten aansluiten, moet u ervoor zorg dragen dat de gasinstallatie 

geen gevaar oplevert voor het ongestoord functioneren van 

het landelijk gastransportnet, noch voor personeel van de 

netbeheerder van het landelijk gastransportnet of van door 

de netbeheerder ingeschakelde derden. Dit noemen we ‘de 

integriteit van uw gasinstallatieverbinding aantonen’. Dit kan op 

twee manieren: conform artikel 2.9 of conform artikel 2.10 van de 

Aansluitvoorwaarden Gas-LNB. 

1. Procedure volgens artikel 2.9

Uw gasinstallatie wordt als gastechnisch veilig beschouwd 

wanneer ze is voorzien van twee beveiligingen: Apparatuur die 

voorkomt dat drukpendelingen in uw gasinstallatie doorwerken 

in het landelijke gastransportnet.

Een terugslagbeveiliging die voorkomt dat gas terugstroomt 

in het landelijke gastransportnet. Een terugslagvoorziening 

is nodig als er in uw gasinstallatie gassen met een afwijkende 

samenstelling voorkomen, of wanneer in uw gasinstallatie hogere 



gasdrukken voorkomen dan de druk in het gastransportnet.

GTS beschouwt de gasinstallatie achter de genoemde 

beveiligingen dan als black box; de integriteit hiervan heeft geen 

invloed op de integriteit van het gastransportnetwerk van GTS.

U kunt een gecertifi ceerde en onafhankelijke keuringsinstelling, 

een zogeheten notifi ed body (of NoBo), inschakelen om te 

controleren of de genoemde beveiligingen juist zijn ontworpen, 

geïnstalleerd en ingesteld en om de beveiligingen functioneel 

te testen. Als alles in orde is, geeft de NoBo een verklaring van 

integriteit af. Deze wordt beoordeeld door GTS en bij akkoord 

geeft GTS het GOS vrij voor gastransport. Een lijst met NoBo’s is te 

vinden op www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw.

Wanneer uw organisatie over een gecertifi ceerd kwaliteits- 

systeem beschikt waarin de controles van de genoemde 

beveiligingen zijn vastgelegd, mag u ook zelf een verklaring 

van integriteit afgeven. In de praktijk komt dit niet vaak voor, 

omdat u voor de meeste vergunningprocedures voor het bevoegd 

gezag verplicht bent een NoBo in te schakelen. In dat geval is het 

afgeven van een eigen verklaring niet zinvol.



2. Procedure volgens artikel 2.10

Wanneer uw gasinstallatie niet is voorzien van een 

anti-pendelvoorziening en een terugslagbeveiliging moet u aan 

GTS aantonen dat de gasinstallatie gastechnisch veilig is voordat 

GTS het GOS kan vrijgeven voor gastransport. 

Door middel van een keuring toont u aan dat de gasinstallatie 

(inclusief de kathodische bescherming en de gebouwen 

waarin de gasinstallaties staan) is ontworpen, geïnstalleerd en 

geïnspecteerd volgens de wettelijke regels. De keuring moet 

worden uitgevoerd door een notifi ed body (NoBo). Een lijst met 

NoBo’s is te vinden op www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw. 

De keuringsplicht geldt alleen voor leidingen en gasinstallaties 

die in directe verbinding staan met het overdrachtspunt. De delen 

met een lagere werkdruk hebben geen directe verbinding met het 

overdrachtspunt en vallen buiten de invloedsfeer van GTS.

Ook bij de procedure volgens artikel 2.10 geldt dat de verklaring 

die de NoBo afgeeft, wordt beoordeeld door GTS. Bij akkoord geeft 

GTS het GOS vrij voor gastransport.



Op tijd inplannen

Wanneer u een nieuwe of bestaande gasinstallatie wilt 

laten aansluiten, is het van groot belang dat u dit op tijd 

meldt. De procedure voor het aantonen en verifi ëren van 

de technische integriteit vergt in de praktijk ongeveer twee 

maanden.

Integriteit aantonen bij bestaande 
gasinstallaties

Mogelijk wilt u een bestaande gasinstallatie voor onderhoud 

of werkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf stellen. In dat geval 

kan het nodig zijn ook het GOS af te sluiten. Belangrijk is dat u 

aanpassingen aan uw gasinstallatie meldt bij GTS indien deze 

van betekenis kunnen zijn voor de veiligheid of het ongestoord 

functioneren van het landelijk gastransportnet. Dit bent u 

verplicht volgens de Aansluitvoorwaarden Gas - LNB. 

Als uw gasinstallatie tijdelijk afgesloten moet worden, dient u dit 

minimaal twee maanden van tevoren melden. GTS verzorgt alle 

handelingen voor het af- en aansluiten. Voordat de gasinstallatie 

weer kan worden aangesloten, moet u de technische integriteit/

conformiteit aantonen zoals hiervoor beschreven. Zodra de 



technische integriteit/conformiteit van de gasinstallatie 

voldoende is aangetoond, kan GTS uw gasinstallatie weer 

aansluiten/gasvoerend maken.

Integriteit aantonen in de gebruiksfase

Ook als uw gasinstallatie eenmaal is aangesloten, blijft u 

verantwoordelijk voor de integriteit, hoewel u dit niet periodiek 

aan GTS hoeft aan te tonen. Uw gasinstallatie dient te voldoen 

aan de in de wet en mileuvergunning genoemde voorwaarden op 

het gebied van veiligheid en functioneren.

Dit is noodzakelijk opdat de gasinstallatie geen gevaar zal 

opleveren voor het ongestoord functioneren van het landelijk 

gastransportnet noch voor personeel van de netbeheerder van het 

landelijk gastransportnet of derden. 

Integriteit houdt ook in dat de gasinstallatie volgens de geldende 

wetten en regels wordt onderhouden en geïnspecteerd.



Contact over operationele werkzaamheden

Voor operationele zaken rondom een gasontvangstation (melden 

werkzaamheden, in/uit bedrijfname, enz.) kunt u contact 

opnemen met de afdeling Werkvoorbereiding:

Voor West-Nederland: telefoon 0182 – 623366

Voor Oost-Nederland: telefoon 0570 - 696484

Calamiteiten

Calamiteiten met betrekking tot uw gasinstallatie of het 

gastransportnet kunt u 24 uur per dag melden bij:

Centrale Commando Post CCP

Telefoon (050) 5211500

Telefax (050) 5211550



Meer informatie over veilig gasverbruik

www.gastransportservices.nl Informatie van de landelijke 
netbeheerder GTS.

www.gasunie.nl Website van NV Nederlandse 
Gasunie.

www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw Informatie van het 
ministerie van SZW over 
veiligheid en gezondheid 
en over gecertifi ceerde 
keuringsinstellingen.

www.scios.nl Informatie over certifi catie, 
inspectie en onderhoud van 
stookinstallaties.

www.infomil.nl Informatie van de overheid 
over het onderhouden en 
inspecteren van gastoestellen en 
gasinstallaties.

www.euronorm.net Informatie over wetgeving en 
normalisatie.

www.overheidsloket.nl Informatie over (en wegwijzer 
naar) diensten van de overheid.

www.nen.nl Website van het Nederlands 
Normalisatie Instituut NEN. 
Via deze site zijn de meeste 
Nederlandse NEN- en EN-normen 
te bestellen.

Alle informatie in deze brochure is te vinden op 

www.gastransportservices.nl/nl/aangeslotenen/veiligheid.




