
Veilig aansluiten op het 

gastransportnet
Informatie voor eigenaren en beheerders van gasinstallaties 
met een aansluiting op het landelijke gastransportnet
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Contact over operationele werkzaamheden 
Voor operationele zaken rondom een gasontvangstation 

(melden werkzaamheden, in/uit bedrijfname, enz.) kunt u 

contact opnemen met de industriedesk:

Telefoon: 050-5212323

E-mail: industriedesk@gastransport.nl

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
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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 als 

eigenaren en beheerders van gasinstallaties die direct op het 

landelijk gastransportnet zijn aangesloten, 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.

 

Terminologie
u  Met de gasinstallatie wordt hier 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.

u  Met aansluiting wordt hier het gasontvangstation (GOS) 

inclusief aansluitleiding bedoeld die op uw grondgebied 

liggen en dat 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. 
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Verantwoordelijkheid van de netbeheerder
GTS is eigenaar en beheerder 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 de door u aangesloten 

gasinstallatie. Als beheerder van een dergelijke gasinstallatie 

bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid, doelmatigheid 

en betrouwbaarheid van de gasinstallatie en leiding(en) 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. Dat wil zeggen: 

aantonen dat uw gasinstallatie voldoet aan de technische 

eisen in de Aansluitcode gas LNB of aantonen dat de 

gasinstallatie voldoet aan de in de wet gestelde voorwaarden 

op het gebied van veiligheid.
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Hiermee is de betrouwbaarheid van de gasvoorziening echter 

nog niet volledig gewaarborgd. 

De  Aansluitcode gas LNB bevat voorwaarden met betrekking 

tot de wijze waarop u de gasinstallatie en GTS de aansluiting 

technisch en operationeel compatibel laten zijn en 

blijven, opdat 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 Aansluitcode gas LNB eisen opgenomen 

met betrekking tot de technische veiligheid/integriteit van de 

aansluiting. 

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’. 
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Op basis van artikel 2.1.1 van de aansluitcode gas- LNB 

dient u er voor te zorgen dat de gasinstallatie (blijft) 

voldoe(n)t aan de bij of krachtens de wet gestelde 

voorwaarden  op het gebied van veiligheid en 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 notified body (NoBo).  

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.  

 

De verklaring die de NoBo afgeeft, wordt beoordeeld 

door GTS. Bij akkoord geeft GTS het GOS vrij voor 

gastransport.

Wanneer uw organisatie over een gecertificeerd 

kwaliteitssysteem beschikt mag u ook zelf een verklaring 

afgeven. Veelal zult u dan tot de grote gebruikers behoren die 

veel drukapparatuur in gebruik hebben. U beschikt dan over 

een zogenaamde “Inspectieafdeling van Gebruikers” (IVG) . 
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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 verifiëren van de technische 

integriteit vergt in de praktijk ongeveer twee maanden.

Tijdelijk buiten bedrijf stellen en heraansluiting van 
een gasinstallatie 
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 Aansluitcode gas LNB. 

Als uw gasinstallatie tijdelijk afgesloten moet worden, moet 

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.
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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 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.

Zie bijlage I voor een volledig overzicht van relevante 

richtlijnen en normen.
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Meer informatie over veilig gasverbruik
www.gasunietransportservices.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 gecertificeerde 

keuringsinstellingen.

 

www.scios.nl

   Informatie over certificatie, 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
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Bijlage I

Relevante normen
Besluit Leiding

(gebouwgebonden)(5)

Leiding

(overig)

Reduceer / Booster

/ Menging

Opstelplaats Verbruikstoestel

(gebouwgebonden)(5)

Verbruikstoestel

(overig)

Rookgasafvoer

(gebouwgebonden)5

Rookgasafvoer

(overig)

Bouwbesluit 2012

(Ministerie BZK afd. 

bouwkwaliteit)

NEN 1078

NEN 2078 (6)

NEN-EN 15001-1, 2

NEN-EN 1775

NEN-EN 

13480-1,2,3,4,5,6

NEN-8078 NEN 670

Bouwbesluit 

technische ruimte

NEN 2757 (2)

NPR-3378 div delen

geeft aanwijzingen en 

voorbeelden hoe kan 

worden voldaan aan 

de voorschriften voor 

aardgasinstallaties

NEN 8757

Warenwetbesluit 

gastoestellen

(VWS)

NEN EN 303-3

NEN-EN 656

NEN-EN 676

Warenwet besluit 

drukapparatuur (1)

(SZW)

EN 13480

Meerdere delen

EN 13480

Meerdere delen

NEN-EN 12952-8

NEN-EN 12953-7

NEN-EN 746 1/2/3 

Warenwet besluit 

Machinerichtlijn

(SZW)

Wet Milieubeheer

(Ministerie van 

infrastructuur en 

waterstaat

3) 3) 3) 4)

Nationale Normen NEN 2078 (6)

NEN 1059

NEN- EN 12186

NEN-EN 

13480-1,2,3,4,5,6

NEN 2078 (6)

NEN 1059

NEN 3028

NPR 7910

VISA

KVGN

VISA

KVGN

Overige Installatievoorschrift

NEN-EN 

303-1/2/4/5/6

NEN-EN 13836

Installatievoorschrift

Overige Normen 

volgens tabel 1.

1   Alleen voor een ontwerpdruk > 0,5 bar(o).

2    Tot 130 kW(bovenwaarde), boven 130 kW bestaat geen relevante norm.

3    Het is mogelijk dat in de milieuvergunning nog verwezen wordt naar de NEN 2078, dit 

kan echter per vergunning verschillen.

4    Het is mogelijk dat in de milieuvergunning verwezen wordt naar de NEN 3028, dit kan 

echter per vergunning verschillen. 

5    Gebouw gebonden installaties zijn installaties die het mede mogelijk maken dat een 

gebouw door mensen kan worden gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld installaties voor   

ruimte verwarming, warm tapwater en voedselbereiding.

6.   De Norm NEN 2078 is per 2011 vervallen en opgevolgd door de NEN-EN 15001-1 en -2 

welke tevens geharmoniseerd is in het kader van de PED. De Norm is vanaf 2011 in het 

Nederlands verkrijgbaar. Revisie verwacht in 2018.
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Bijlage I

Relevante normen
Besluit Leiding

(gebouwgebonden)(5)

Leiding

(overig)

Reduceer / Booster

/ Menging

Opstelplaats Verbruikstoestel

(gebouwgebonden)(5)

Verbruikstoestel

(overig)

Rookgasafvoer

(gebouwgebonden)5

Rookgasafvoer

(overig)

Bouwbesluit 2012

(Ministerie BZK afd. 

bouwkwaliteit)

NEN 1078

NEN 2078 (6)

NEN-EN 15001-1, 2

NEN-EN 1775

NEN-EN 

13480-1,2,3,4,5,6

NEN-8078 NEN 670

Bouwbesluit 

technische ruimte

NEN 2757 (2)

NPR-3378 div delen

geeft aanwijzingen en 

voorbeelden hoe kan 

worden voldaan aan 

de voorschriften voor 

aardgasinstallaties

NEN 8757

Warenwetbesluit 

gastoestellen

(VWS)

NEN EN 303-3

NEN-EN 656

NEN-EN 676

Warenwet besluit 

drukapparatuur (1)

(SZW)

EN 13480

Meerdere delen

EN 13480

Meerdere delen

NEN-EN 12952-8

NEN-EN 12953-7

NEN-EN 746 1/2/3 

Warenwet besluit 

Machinerichtlijn

(SZW)

Wet Milieubeheer

(Ministerie van 

infrastructuur en 

waterstaat

3) 3) 3) 4)

Nationale Normen NEN 2078 (6)

NEN 1059

NEN- EN 12186

NEN-EN 

13480-1,2,3,4,5,6

NEN 2078 (6)

NEN 1059
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VISA

KVGN

Overige Installatievoorschrift

NEN-EN 

303-1/2/4/5/6

NEN-EN 13836

Installatievoorschrift

Overige Normen 

volgens tabel 1.

1   Alleen voor een ontwerpdruk > 0,5 bar(o).

2    Tot 130 kW(bovenwaarde), boven 130 kW bestaat geen relevante norm.

3    Het is mogelijk dat in de milieuvergunning nog verwezen wordt naar de NEN 2078, dit 

kan echter per vergunning verschillen.

4    Het is mogelijk dat in de milieuvergunning verwezen wordt naar de NEN 3028, dit kan 

echter per vergunning verschillen. 

5    Gebouw gebonden installaties zijn installaties die het mede mogelijk maken dat een 

gebouw door mensen kan worden gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld installaties voor   

ruimte verwarming, warm tapwater en voedselbereiding.

6.   De Norm NEN 2078 is per 2011 vervallen en opgevolgd door de NEN-EN 15001-1 en -2 

welke tevens geharmoniseerd is in het kader van de PED. De Norm is vanaf 2011 in het 

Nederlands verkrijgbaar. Revisie verwacht in 2018.



14

Bijlage II
Overzicht van richtlijnen en normen met betrekking 
tot gasinstallaties.

Norm Omschrijving 

Europese Richtlijnen

de Gastoestellenrichtlijn 2009/142/EG 

de Machinerichtlijn is alleen nog de 2006/42/EG

Richtlijn Drukapparatuur (oftewel PED-richtlijn) - 2014/68/EU 

de Laagspanningsrichtlijn - 2014/35/EU

de EMC-richtlijn - 2014/30/EU

ATEX-richtlijn - ATEX 114 (de oude ATEX 95) - 2014/34/EU

ATEX-richtlijn - ATEX 153 (de oude ATEX 137) - 1999/92/EG

de Bouwproductenrichtlijn is per 1 juli 2013 vervangen door de 

bouwproductenverordening 305/2011/EU Construction Products 

Regulation (CPR).

Europese toestelnormen

NEN-EN 303-1 t/m -6 

NEN-EN 656 

NEN-EN 676 

NEN-EN 746-1 

NEN-EN 746-2 

NEN-EN 746-3 

NEN-EN 12952-8 

NEN-EN 12953-7 

NEN-EN 13836 

NEN- EN 161

NEN- EN 14382

NEN-EN 15001-1, 2

Centrale verwarmingsketels deel 1 t/m deel 6 

CV-ketels met een atmosferische brander en een belasting tussen 

de 70kW en 300 kW 

Gasbrander met ventilator 

Industriële installaties voor warmtebehandelingsprocessen-deel 

1: Algemene veiligheidseisen 

Industriële installaties voor warmtebehandelingsprocessen-deel 

2: Veiligheidseisen voor verbrandings- en brandstofsystemen 

Industriële installaties voor warmtebehandelingsprocessen-deel 

3: Veiligheidseisen voor bescherm- en reactiegassen 

Ketels met pijpen en hulpinstallaties - deel 8: Eisen voor 

stookinstallaties voor vloeibare en gasvormige brandstoffen voor 

de ketel 

Vlampijpketels - deel 7: Eisen voor stookinstallaties voor vloeibare 

en gasvormige brandstoffen voor ketels .

Centrale verwarmingsketels – Type B ketels met een nominale 

belasting van 300 kW, en niet hoger dan 1000 kW.

Beveiligingsafsluiters voor met gas gestookte  branders en 

gasverbruikstoestellen met een werkdruk ≤ 4 bar. 

Veiligheidsvoorzieningen voor gasdrukregelstations en –installa-

ties-Gasveiligheidsafsluiters voor inlaatdrukken ≤ 100 bar. 

Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met  bedrijfsdrukken 

groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor 

industriële en niet-industriële gasinstallaties

Overige Europese normen

NEN-EN 1775 

NEN-EN 12186 

NEN-EN 13480 

Gasleidingen in gebouwen – maximale werkdruk < 5 bar 

Gasvoorzieningsystemen – Gasdrukregelstations voor 

gastransport en -distributie – Functionele eisen 

Metalen industriële leidingsystemen 
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Nederlandse normen

NEN 1059 (2010) 

NEN 1078 

NPR 3378 serie

NEN 2078 

NEN 2757 

NEN 3028 

NEN 10079-10 

NPR 7910 

Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 

– Gasvoorzieningsystemen – Gasdrukregelstations voor transport 

en distributie 

Eisen en beproevingsmethoden voor huishoudelijke 

Gasleidinginstallaties 

Nederlandse praktijkrichtlijn 

Eisen voor industriële Gasinstallaties (vervallen voor nieuwbouw 

per 2011)

Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van 

verbrandingstoestellen in gebouwen; Bepalingsmethoden 

Veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties 

Gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar  

Toelichting bij NEN 10079-10  

VISA Veiligheid van installaties voor Stoken met Aardgas (VISA - 

voorschriften) 

VISA-front VI (meervuurgangketels met gemeenschappelijke 

vlamkast) 

VISA-front XI, XVI, XVII (meerbranderinstallaties

KVGN Algemene voorschriften deel 1, Atmosferische branders, uitgave 

KVGN 

Algemene voorschriften deel 2, Ventilator branders, uitgave KVGN 

NEN-ISO 21789 Gas turbine applications — Safety

Overige Installatievoorschriften

NVN-ENV 1954 

NVN-ENV 14459 

NEN-EN 50156 serie 

NEN-EN 61131 

NEN-EN-IEC 62061 

NEN-EN-IEC 61508 

NEN-EN-IEC 61511 

De van toepassing zijnde onderhouds- en installatievoorschriften 

van de fabrikant/leverancier 

Foutgedrag van elektronische veiligheidsonderdelen van 

gasverbruiktoestellen 

onder invloed van in- en uitwendige storingen 

Methode voor risico-analyse en aanbevelingen voor gebruik van 

elektronica in systemen voor de controle van gasbranders en 

gasverbruiktoestellen 

Elektrische uitrusting voor verwarmingstoestellen – deel 1: Eisen 

voor toepassings-ontwerp en installatie 

Programmable controllers part 1 and 2 

Veiligheid van machines, Elektrische uitrusting van machines 

Functional safety of electrical/electronic/programmable 

electronic safety-related 

systems part 1 to 7 

Functional safety – Safety instrumented systems for the process 

industry sector- part 3: Guidance for the determination of the 

required safety integrity levels 
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