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Samenvatting

Naar aanleiding van meldingen (o.a. van Actal) over de administratieve lasten die
samenhangen met de keuring van stookinstallaties is door de stakeholders binnen SCIOS onderzocht
of en hoe de lasten verminderd kunnen worden zonder afbreuk te doen aan de eisen op het gebied
van veiligheid en milieu (en rendement).

Kiwa Technology heeft geadviseerd de Gas Appliances Directive (GAD) leidend te maken voor de
verandering. Door voor GAD toestellen (die binnen de GAD-werkingssfeer worden toegepast) de
bestaande vereenvoudigde inspectie toe te passen, kan een lastenverlichting voor de installatie-
eigenaren worden bereikt ter grootte van ca. € 4miljoen over de inspectieperiode. Deze
lastenverlichting gaat ten koste van de inspectiebedrijven. Andere stakeholders ondervinden niet of
nauwelijks gevolgen van de wijziging.

De wetgeving in Nederland rond keuring en onderhoud is in vergelijk tot andere, representatieve
landen in Europa vergelijkbaar of minder zwaar. In andere landen zijn keuringsintervallen korter en is
in de meeste gevallen ook onderhoud verplicht. In Nederland is onderhoud niet verplicht. In de brief
van Actal wordt Zweden genoemd als een land dat lastenluwe wetgeving heeft op dit punt door in te
zetten op voorlichting in plaats van keuringen. Zweden is echter niet representatief. De aardgasmarkt
en het aantal stooktoestellen zijn zeer klein.

Verplichte keuring vervangen door verplicht onderhoud is geen zinvolle optie. Een inspecteur
onderzoekt meer de aan veiligheid gerelateerde aspecten dan een onderhoudsmonteur controleert.
Onderhoud is daarmee ontoereikend om de doelstellingen in het Activiteitenbesluit met betrekking
tot veiligheid, milieu en rendement te behalen. Het risico neemt toe door bijvoorbeeld lekkages in de
aardgasaansluiting, slechte afvoer van verbrandingsgassen e.d. Bovendien is er geen wettelijk
voorgeschreven kwaliteitscontrole op het werk van installatie- en onderhoudsbedrijven, wat leidt tot
veel afkeur bij keuringen.

Vanuit de wetgeving worden in Nederland alleen de SCIOS-gecertificeerde inspectiebedrijven
onderworpen aan kwaliteitscontrole. In andere landen in Europa is die kwaliteitscontrole zowel op
het inspectiebedrijf als op het installatie/onderhoudsbedrijf gericht. En er bestaat ook een keuring bij
ingebruikname. De keuring bij ingebruikname wordt in Nederland met de vierde tranche van het
Activiteitenbesluit heringevoerd.

In het kader van het effectiever en efficiënter maken van de certificatieregeling is door de
stakeholders binnen SCIOS gewerkt aan het voorkomen van een misinterpretaties van geadviseerde
inspectietermijnen. Binnen de SCIOS regeling is het door verschillende maatregelen niet meer
mogelijk een kortere inspectietermijn te adviseren. Deze maatregelen zijn in het derde kwartaal 2014
van kracht geworden.

Verder wordt gewerkt aan het vastleggen van een richtlijn voor de keuring van gasleidingen om te
voorkomen dat meer werkzaamheden worden uitgevoerd dan strikt noodzakelijk is. De richtlijn
wordt in het tweede kwartaal van 2015 van kracht.
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1. Inleiding

De Stichting SCIOS beheert ondermeer de Certificatieregeling voor het
kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van inspecties en onderhoud aan
stookinstallaties (hierna te noemen de SCIOS certificatieregeling). Daarnaast beheert SCIOS een
certificatieregeling voor de inspectie van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

In de Stichting SCIOS zijn alle stakeholders vertegenwoordigd van de certificatieregelingen die SCIOS
beheert. De stakeholders bepalen gezamenlijk het beleid van de stichting en de ontwikkeling van de
certificatieregelingen. In de Stichting SCIOS zijn:

 installatie-eigenaren,

 toezichthouders,

 certificerende Instellingen,

 de overheid en de

 inspectiebedrijven

vertegenwoordigd. De stakeholders zijn zowel in het bestuur als in het College van Deskundigen
vertegenwoordigd en zien er op toe dat de belangen van de eigen achterban worden betrokken in de
uitwerking van de certificatieregeling.

De SCIOS-certificatieregeling is eind jaren negentig ontwikkeld en sindsdien steeds geactualiseerd. In
de afgelopen jaren zijn er verschillende ontwikkelingen geweest zoals de verbetering van de
verbrandingstechnieken en de regel- en beveiligingstechnieken, alsook in de Europese regelgeving
waar in het bijzonder de Gas Appliances Directive (GAD; de richtlijn voor gastoestellen) invloed heeft
gehad. Onder deze GAD-richtlijn worden toestellen CE-gemarkeerd wat inhoudt dat ontwikkeling en
productie onder de controle van een notified body worden uitgevoerd. (Installaties kunnen ook CE-
gemarkeerd worden onder de machinerichtlijn, wat buiten de scope van het onderzoek valt.)

Parallel aan deze ontwikkelingen zijn in de afgelopen periode vanuit zowel de stakeholders als vanuit
derden vragen gesteld ten aanzien van de effectiviteit en efficiëntie van de certificatieregeling, in het
bijzonder voortkomend uit de wens naar lastenverlichting voor de stakeholders. De brief van Actal
d.d. 1 mei 2014 heeft deze discussie verder gestimuleerd.

Dit heeft geleid tot het besluit van SCIOS om een evaluatieonderzoek te laten uitvoeren naar de
certificatieregeling voor stookinstallaties.

2. Onderzoeksopdracht

SCIOS heeft een onderzoekscommissie ingesteld met de naam ‘Taskforce herindeling Scopes’. Een
lijst met deelnemers aan de taskforce is opgenomen in Bijlage A - Samenstelling SCIOS Taskforce
onderzoek herindeling scopes. Scopes zijn de diverse domeinen waarbinnen techniek en toepassing
zijn gecategoriseerd naar moeilijkheidsgraad en risico.

De taskforce heeft in de eerste vergadering medio juli 2014 de onderzoeksopdracht geformuleerd:

Stel een nieuwe scope-indeling vast die leidt tot verhoging van de effectiviteit en efficiëntie van de
SCIOS Certificatieregeling, rekening houdend met een evenwichtige lastenverlichting voor alle

stakeholders waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan veiligheids- en milieueisen.
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3. Onderzoeksresultaten

Het onderzoek naar de mogelijkheden van lastenverlichting is breder opgezet dan enkel
het onderzoek naar een mogelijke herindeling van scopes. Het onderzoek omvatte de volgende
deelonderzoeken:

1. Seriematig geproduceerde stooktoestellen
2. Kwantificering van technische en financiële effecten
3. Aanpak incorrecte omgang geadviseerde inspectietermijnen
4. Effectiviteit inspectiewijze brandstofleidingen
5. Inspectieregimes in andere Europese landen

3.1. Seriematig geproduceerde stooktoestellen

In deelonderzoek 1 zijn definities opgesteld van seriematig geproduceerde stooktoestellen (GAD-
toestellen) en niet seriematig geproduceerde stooktoestellen (niet vallend onder de GAD) en de
toepassingsgebieden. Deze toestellen vallen onder scope 1 en 2. Vervolgens wordt onderzocht in
hoeverre de inspectieomvang van deze toestelgroepen kan/moet worden aangepast en of een
herindeling van de huidige SCIOS scopes realiseerbaar is. In dit onderzoek zullen de
resultaten/conclusies uit het rapport “Inspectie seriematig geproduceerde toestellen < 400 kW”
worden meegenomen. De herziene scope-indeling moet rekening houden met bestaande installaties
en mag niet leiden tot zwaardere inspectieregimes voor deze bestaande installaties dan nu het geval
is.

Kiwa Technology B.V. heeft in opdracht van SCIOS vastgelegd hoe een GAD geproduceerd
stooktoestel kan worden geïdentificeerd. In deelonderzoek 1 heeft Kiwa ook een voorstel gedaan
voor de herziening van de indeling van de scopes (Bijlage B – Rapport deelonderzoek 1: Seriematig
geproduceerde toestellen). Anno 2015 is vrijwel elk gastoestel voor dat in de handel wordt gebracht
een GAD-toestel. Bij een GAD-toestel is de keuring van elk type toestel verplicht en wordt toezicht
gehouden op het productieproces bij seriematige fabricage. De GAD-toestellengroep is niet begrensd
in het vermogen. In de praktijk hebben veruit de meeste toestellen voor comfortdoeleinden
vermogens onder 600kW. Het hoogste vermogen dat op de markt verkrijgbaar is, bedraagt ca.
2000kW.

Toestellen de voor industriële processen worden gebruikt vallen buiten de werkingssfeer van de
GAD-richtlijn, ook al zijn het GAD-toestellen. Ze worden anders toegepast dan bedoeld in de richtlijn.

De inspectieomvang voor seriematig geproduceerde toestellen kan worden verlaagd omdat een
aantal aspecten in de typekeur al is gecontroleerd. De SCIOS-regeling voor stooktoestellen kent voor
toestellen onder 130kW belasting een vereenvoudigde inspectie. Deze vereenvoudigde inspectie kan
ook op GAD-toestellen worden toegepast die binnen de GAD-werkingssfeer worden gebruikt. Hieruit
volgt een besparing in de tijdbesteding bij de inspectie en dus ook een kostenbesparing voor de
installatie-eigenaar.

De omvang van de inspectiewerkzaamheden bij de verschillende scopes is binnen de SCIOS
certificatieregeling vastgelegd. Kiwa Technology heeft van SCIOS de opdracht ontvangen om dit te
herzien. Deze omvang staat nog niet definitief vast omdat Kiwa de opdracht eerst kan afronden
nadat het besluit tot aanpassing van de scope-indeling is genomen. Bij alle berekeningen is uitgegaan
van de effecten van het huidige vereenvoudigde inspectieregime.

Uit het eerder uitgevoerde onderzoek naar de noodzaak van inspectie van seriematig geproduceerde
toestellen kleiner dan 400kW blijkt dat van inspectie niet kan worden afgezien. Zowel bij de
installatie als bij het (niet-gecertificeerde) onderhoud worden veel fouten gemaakt (Bijlage C –
Praktijkonderzoek Rapport ‘Inspectie seriematig geproduceerde toestellen < 400 kW’). Deze kunnen
tot risicovolle situaties leiden en hogere emissies veroorzaken. Veel in de praktijk voorkomende
problemen zijn lekke aardgasaansluitingen en slechte afvoeren van verbrandingsgassen.
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De SCIOS-certificatieregeling kent de combinatie van Periodieke Inspectie en Periodiek
Onderhoud (PI/PO) die in één activiteit worden uitgevoerd. Hoewel dit niet is
gekwantificeerd, leidt de combinatie tot lagere kosten dan wanneer een willekeurig
onderhoudsbedrijf het onderhoud uitvoert en de verplichte vierjaarlijkse inspectie separaat
plaatsvindt.

Kiwa Technology heeft in haar rapport het voorstel gedaan tot een rigoureuze herindeling van de
scopes 1 tot en met 5. Hierbij is een aparte scope voor enkel GAD-toestellen gevormd waarop de
vereenvoudigde inspectie kan worden toegepast. De niet-GAD-toestellen die nu in de zelfde scope
vallen als de GAD-toestellen zullen in een andere, zwaardere scope terecht komen.

Parallel hebben inspectiebedrijven in een subwerkgroep van de taskforce op basis van de aantallen
toestellen het voorstel gedaan om binnen de bestaande scopes een opdeling naar GAD en niet-GAD
te maken.

Uitgaande van beide voorstellen zijn berekeningen gemaakt om de financiële gevolgen te
kwantificeren.

3.2. Kwantificering technische en financiële effecten

De technische en financiële effecten zijn onderzocht voor de installatie-eigenaren, de
inspectiebedrijven, het bevoegd gezag, de opleidingsinstituten en de certificerende instellingen. Het
resultaat van dit deelonderzoek is een kwantitatieve opstelling van de verdeling van de lasten en
lastenverlichting over de betrokken partijen.

Kiwa Technology heeft in opdracht van de SCIOS Taskforce de effecten onderzocht van de twee
voorstellen voor de herziening van de scope-indeling. De voorstellen zijn:

1. Scope-indeling zoals in het Kiwa-deelonderzoek 1 beschreven met een aparte scope voor
GAD-toestellen (met toepassing binnen de GAD-werkingssfeer) met een vereenvoudigde
inspectie;

2. Vereenvoudigde inspectie van de GAD-toestellen in scope 1.

Het Kiwa-voorstel heeft verstrekkende gevolgen. Het leidt tot een herschikking van toestellen over
de verschillende scopes. Met name zal een aantal soorten eenvoudige toestellen naar de scope voor
de moeilijke toestellen moeten worden verschoven. Er worden hoge eisen gesteld aan inspecteurs
die in deze scope werkzaam zijn. Het gevolg is een hoger uurtarief. Ook de scheiding tussen
gasgestookte en oliegestookte toestellen is ingrijpend.

Beide voorstellen voor de herindeling van de scopes leiden tot vereenvoudigde inspecties voor ca.
43.000 toestellen. De besparing per toestelinspectie bedraagt ca. € 93 (opgave door verschillende
inspectiebedrijven). Dat leidt tot een vermindering van de lasten voor installatie-eigenaren ca.
€ 4 miljoen. Omdat inspecties eens per vier jaar worden uitgevoerd beloopt de jaarlijkse besparing
ca. € 1 miljoen.

De eenmalige en wederkerende gevolgen voor andere stakeholders kunnen uit de bijlage worden

afgeleid (Bijlage D – Rapport deelonderzoek 2: Kwantificering technische en financiële aspecten).

Het onderzoek en de berekeningen door Kiwa Technology laten zien dat de opbrengsten voor de
installatie-eigenaren bij beide varianten gelijk is. De lasten voor de andere stakeholders verschillen
daarentegen sterk tussen variant 1 en 2. Omdat variant 2 tegen veel geringere kosten hetzelfde
effect heeft, heeft de taskforce unaniem besloten te opteren voor variant 2: binnen de bestaande
scope 1 een opdeling in GAD en niet-GAD waarbij de GAD-toestellen (binnen de werkingssfeer
toegepast) met een vereenvoudigde inspectie kunnen volstaan.
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3.3. Aanpak incorrecte omgang geadviseerde inspectietermijnen

In de praktijk kwam het voor dat een (beperkt) aantal inspectiebedrijven de risico-
inventarisatie en –evaluatie (RI&E) verkeerd toepaste. De RI&E was de mogelijkheid om in overleg
met de klant de stookinstallatie vaker te beoordelen wanneer deze onder bijvoorbeeld vuile
omstandigheden werkt. Dergelijke omstandigheden kunnen negatieve effecten hebben op de
werking van de stookinstallatie binnen de termijn van de volgende wettelijke inspectie.

SCIOS heeft in 2014 besloten maatregelen te nemen om die adviestermijn niet meer vanuit de
certificatieregeling te ondersteunen. SCIOS heeft een publiciteitscampagne gevoerd om
inspectiebedrijven en klanten op de verandering te wijzen. Daarnaast moeten SCIOS-bedrijven van
standaard inspectieverklaringen gebruik maken waarop enkel de volgende wettelijke
inspectietermijn is vermeld. Ook zijn de documenten ingetrokken waarin de risico-inventarisatie en –
evaluatie stond beschreven die ten grondslag ligt aan de adviestermijn. Deze actie tot voorkoming
van misbruik leidt tot het vermijden van onnodige kosten. Deze zijn niet te kwantificeren.

3.4.Effectiviteit inspectiewijze brandstofleidingen

Bij de inspectie van brandstofleidingen dient nauwkeuriger gedefinieerd te worden onder welke
omstandigheden bepaalde inspectiemethode wel en niet gebruikt kunnen worden. Dit om te
voorkomen dat dure methoden worden toegepast waar met eenvoudige methoden kan worden
volstaan. Binnen het SCIOS-bestuur en het College van Deskundigen is hierover een notitie
geschreven met het doel deze onder te brengen in een Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) die wordt
beheerd door de normcommissie voor gasleidinginstallaties.

In de loop van het onderzoek is duidelijk geworden dat de normcommissie zich niet richt op de
inspectie van brandstof toevoerleidingen zoals deze in het Activiteitenbesluit zijn voorgeschreven.
Om de inspectiewerkwijze toch op korte termijn voor de inspectiebedrijven beschikbaar te maken, is
besloten vanuit SCIOS een referentiedocument op te stellen over de inspectie van gasleidingen. Dit
document zal in het tweede kwartaal van 2015 worden afgerond en gepubliceerd.

3.5.Inspectieregimes in andere Europese landen

In de brief van Actal aan de staatsecretaris wordt gerefereerd aan het inspectieregime in Zweden.
Feitelijk is dit geen inspectieregime maar een aanpak waar advies centraal staat.

Argumentatief is Zweden een zwak voorbeeld. Het is binnen Europa het minst representatieve land
omdat de aardgasmarkt en stookinstallatie populatie in Zweden zeer klein is in vergelijking met
andere Europese landen zoals Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland.

Kiwa Technology heeft onderzocht hoe de wettelijk regelingen voor inspectie- en
onderhoudsregimes in meerdere Europese landen zijn vormgegeven (Bijlage E – Rapport
deelonderzoek 5: Inspectieregimes in andere Europese landen).In het onderzoek zijn België
(Vlaanderen), Denemarken, Duitslang, Frankrijk, Italië, Nederland, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk
en Zweden onderzocht.

Keuring bij ingebruikname
Alle landen met uitzondering van Frankrijk kennen een keuring bij ingebruikname. Voor zover nu
bekend wordt de keuring bij ingebruikname in Nederland heringevoerd met het Activiteitenbesluit
2015.

Periodieke keuring
Alle landen met uitzondering van Frankrijk kennen een periodieke keuring. In België en Nederland is
de keuring eens per vier jaar verplicht. In andere landen loopt dit op tot eens per jaar. Een aantal
landen houdt de fabrikantvoorschriften aan. Daarvan is bekend dat deze vaker dan eens per vier jaar
inspecties voorschrijven.
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Periodiek onderhoud
In alle landen met uitzondering van Nederland en het Verenigd Koninkrijk is periodiek
onderhoud verplicht. De minimaalste eis is wanneer onderhoud verplicht is wanneer dit
uit inspectieresultaten blijkt. In andere gevallen ligt het onderhoudsinterval tussen de een drie jaar,
of de fabrikantvoorschriften moeten worden aangehouden (wat meestal leidt tot een korter
interval). In Frankrijk worden inspectie en onderhoud gecombineerd.

Kwalificatie en beoordeling competenties
Alle onderzochte landen met uitzondering van Italië kennen een verplichte kwalificatie van
inspectie- en onderhoudsbedrijven. In Italië bestaat een vrijwillige kwalificatie volgens een
ministerieel decreet. Nederland kent alleen een verplichte kwalificatie voor inspectiebedrijven.

Uit het rapport ‘Inspectie seriematig geproduceerde toestellen < 400 kW’ blijkt dat risico’s blijven
bestaan c.q. ontstaan wanneer alleen onderhoud wordt uitgevoerd. Deze situatie ontstaat wanneer
zou worden overgestapt op een situatie waar enkel nog adviezen worden uitgebracht en verplichte
inspectie zou wegvallen. Daarbij moet ook worden bedacht dat in Nederland geen
onderhoudsverplichting bestaat en geen wettelijke eisen aan de kwalificaties van
onderhoudsbedrijven worden gesteld.

4. Conclusies

De Taskforce Onderzoek herindeling scopes komt tot de conclusie dat:

1. De lastenverlichting is zonder andere significante lastenverzwaring voor andere stakeholders
te bereiken door binnen de bestaande scope 1 onderscheid te maken tussen GAD en niet-
GAD-toestellen resp. GAD-toestellen die buiten de werkingssfeer worden toegepast.

2. Door de vereenvoudigde inspectie toe te passen op alle GAD-toestellen die als één
samengebouwd toestel worden geleverd, kan voor de installatie-eigenaren een
lastenverlichting van ca. € 4 miljoen over de inspectieperiode worden bereikt.

3. Deze lastenverlichting gaat vrijwel volledig ten laste van de omzet van de inspectiebedrijven.
4. Er wordt een significante verbetering van de effectiviteit en efficiëntie bereikt.
5. Het wettelijke inspectie- en onderhoudsregime vergelijkbaar en in veel gevallen zelfs minder

zwaar is ten opzichte van andere, vergelijkbare landen. Nadrukkelijk wordt vastgesteld dat
het vergelijk met Zweden zoals dat in de Actal brief wordt gemaakt, niet realistisch is.

6. In Nederland worden SCIOS-gecertificeerde bedrijven iets vaker getoetst op kennis en
vaardigheid dan in andere landen. Daarentegen is op de kwaliteit van installatie- en
onderhoudsbedrijven in Nederland geen wettelijk toezicht. Enkel SCIOS gecertificeerde
bedrijven die ook SCIOS gecertificeerd onderhoud uitvoeren, kennen kwaliteitstoezicht op
het onderhoud vanuit de certificatieregeling. Maar omdat aan installatiewerk en onderhoud
geen wettelijke eisen worden gesteld, kan elk bedrijf stookinstallaties installeren of
onderhouden zonder toezicht op de kwaliteit van het werk.

7. In verband met het voorgaande punt is het niet te verantwoorden inspectie te vervangen
door onderhoud. Enkel wanneer ook onderhoud onder een kwaliteitsregime plaatsvindt, zou
dit een overweging kunnen zijn in de vorm van een combinatie van inspectie en onderhoud
zoals in een aantal buurlanden gebeurt.

8. De inspectie bij ingebruikname is noodzakelijk gezien het aantal fouten bij de installatie. De
onderzochte Europese landen kennen in grote meerderheid een inspectie bij ingebruikname.
De (her)invoering hiervan vindt in Nederland naar verwachting plaats met het
activiteitenbesluit 2015.

9. Door terug te grijpen op de kwaliteitsborging tijdens de ontwikkeling en productie van
stooktoestellen onder de GAD-richtlijn, kan een vereenvoudigde inspectie worden toegepast.

10. Tenslotte wijzigt het aantal stooktoestellen dat geïnspecteerd moet worden niet wezenlijk.
11. Het onterecht interpreteren van geadviseerde inspectietermijnen als verplichte termijn is
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binnen de SCIOS certificatieregeling niet meer mogelijk.
12. Het staat inspectiebedrijven vrij in overleg met de klant te overleggen over een

passend onderhoudsschema wanneer de situatie daarom vraagt.
13. Er wordt een richtlijn opgesteld voor de inspectie van gasleidingen om onnodige

werkzaamheden te voorkomen. Deze richtlijn geeft aan wanneer de verschillende
inspectietechnieken kunnen worden toegepast.

5. Advies

De Taskforce Herindeling Scopes adviseert om voor GAD toestellen in scope 1 die binnen GAD scope
toegepast worden de vereenvoudigde inspectie en de vereenvoudigde rapportage toe te passen
waarmee een lastenverlichting van ca. € 4 miljoen over de inspectieperiode kan worden bereikt.

Tevens adviseert de Taskforce Herindeling Scopes om na uiterlijk twee jaren na invoering de
ervaringen te evalueren en te onderzoeken of uitbreiding mogelijk is, bijvoorbeeld naar scope 2 of
naar toestellen die buiten de GAD-scope worden toegepast.
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Bijlage A - Samenstelling SCIOS Taskforce onderzoek
herindeling scopes

Naam Stakeholder Vertegenwoordigt Organisatie

E. Alders Installatie-eigenaren VNO/NCW FME

G. Meis Installatie-eigenaren LTO Glaskracht LTO Glaskracht

B. van Rixel Installatie-eigenaren Eigenaren grote
industriële installaties

TATA Steel

P. Kruithof Overheid Ministerie I&M Ministerie I&M

W. Burgers Overheid Ministerie I&M/Infomil Infomil

J. Hoeben Inspectiebedrijven BVS ESNW

G. Hommen Inspectiebedrijven Uneto/VNI Cofely

A. Krijgsman Onafhankelijk SCIOS

M. ten Ham Onafhankelijk SCIOS

L. Zuijdgeest Onafhankelijk SCIOS (secr.)

Onderzoek en advies

 H. Salomons, Kiwa Technology

 R. Holtrop, Kiwa Technology
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Bijlage B – Rapport deelonderzoek 1: Seriematig
geproduceerde toestellen



 
  

Deelonderzoek 1:  
Seriematig geproduceerde toestellen 
 

Bestemd voor: Scios Taskforce Scope-indeling 

Betreft: Deelonderzoek 1 

Van: H. Salomons, R. Holtrop 

Datum: 14 april 2015 

 

Tijdens het overleg van de Taskforce Scope-indeling van 16 september 2014 is een 
onderzoeksopdracht van Scios besproken die als volgt is geformuleerd: 
 
Stel een nieuwe scope-indeling vast die leidt tot verhoging van de effectiviteit en 
efficiëntie van de SCIOS certificatieregeling, rekening houdend met een evenwichtige 
lastenverlichting voor alle stakeholders waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan 
veiligheids- en milieueisen.  
 
In het kader van deze opdracht zijn in totaal vijf deelonderzoeken geformuleerd. De 
voorliggende notitie geeft invulling aan deelonderzoek 1: seriematig geproduceerde 
toestellen.  
 

Inleiding  

Alvorens de onderwerpen die dit deelonderzoek omvatten te  behandelen, wordt eerst 

nader ingegaan op de motivatie tot wijziging van de scope-indeling. Een juist inzicht 

hierin is namelijk noodzakelijk om de aspecten van het totale onderzoek waar dit 

deelonderzoek  deel van uitmaakt, in het juiste licht te kunnen plaatsen. 

Achtergronden tot wijziging van de scope-indeling 

Elke certificaathouder, dus ook de beheerder van de SCIOS-certificatieregeling, rekent 

het tot zijn verantwoordelijkheid om de door hem beheerde regeling te onderhouden, 

door mee te gaan met de ontwikkelingen in de tijd, en ze te stroomlijnen zodat het aantal 

hierin aanwezige conflictpunten tot een minimum beperkt blijft. Het doel is de kosten 

voor het totale systeem, en daardoor uiteindelijk de inspectie- en onderhoudskosten die 

de klanten van de SCIOS-bedrijven moeten betalen, te optimaliseren. 

Op het eerste gezicht lijkt de motivatie tot wijziging in de scope-indeling van de 

SCIOSregeling uitsluitend te zijn ingegeven door het streven naar -waar mogelijk- 

eenvoudigere inspectieprotocollen, zodat onmiddellijke kostenbesparing en 

dientengevolge lastenverlichting voor de eigenaren/gebruikers wordt bereikt.  

Maar er zijn ook aspecten in de regeling die in de uitvoering ervan tot 

interpretatieverschillen leiden. Deze conflictpunten zijn, hoewel niet direct zichtbaar, 

onnodig kostenverhogend. En werken de acceptatiegraad van het geheel tegen. Zij 

komen steeds op een of andere manier terug zolang geen structurele oplossing wordt 

gecreëerd. In de huidige scope-indeling zit bijvoorbeeld de volgende onlogica. De 



 
  

indeling van de scopes vindt plaats op basis van twee verschillende criteria van 

stooktoestellen. Bij de scopes 1 en 2 wordt een indeling gemaakt op basis van de 

technische uitvoeringsvorm van de bij te toestellen toegepaste brander(s): toestellen met 

atmosferische branders versus toestellen met ventilatorbrander. De scopes 3 tot en met 

5 geven echter een verdeling weer op basis van de functie van het betreffende toestel: 

stoom- en heetwaterketels, gasmotoren- en turbines en tenslotte ovens en andere 

industriële procesinstallaties. Zo bezien kan bijvoorbeeld een toestel met 

ventilatorbrander zowel onder scope 2 als onder scope 3 en scope 5 vallen. Er is 

weliswaar gaandeweg voor elk conflict dat hier het gevolg van was, een oplossing 

gekozen. En praktischerwijs is er een soort natuurlijke interpretatie ontstaan waarbij de 

scope 1 en 2 toestellen voornamelijk cv-toestellen zijn. Maar geregeld blijft de schoen 

wringen en is er discussie onder welke scope een bepaald toestel moet vallen. Een 

dergelijke verdeling staat daarmee ook een toekomstbestendige regeling in de weg. Elke 

keer zal bij nieuw ontwikkelde toestellen en toepassingen gekeken moeten worden 

onder welke scope deze moet worden geplaatst en moeten de uitzonderingen worden 

gedefinieerd.  

De oorzaak van deze omissie destijds is gelegen in het feit dat ten tijde van de 

ontwikkeling van de certificatieregeling het bestaande toestelpark nog vrijwel geheel was 

uitgevoerd conform de nationale toestelregelgeving, onder andere de VISA-

voorschriften. En deze voorschriften maakten nu eenmaal duidelijk onderscheid in ketels 

met atmosferische branders en ketels met ventilatorbrander. Zoals bekend zijn in de 

loop van de jaren de toestellen geleidelijk vervangen door toestellen die voldoen aan het 

systeem van de Europese regelgeving en raken de toestellen volgens het oude regime 

uitgestorven. Die Europese regelgeving is zodanig opgezet dat stooktoestellen onder 

een van de drie volgende Europese Productrichtlijnen vallen: 

 De GAD, voor gasgestookte toestellen voor comfortdoeleinden;  

 de PED, voor gas- of oliegestookte ketelinstallaties voor stoom- of 

heetwaterbereiding;  

 de MD voor allerhande toestellen in een industriële of bedrijfsomgeving, zoals 

gasmotoren en industriële warmteprocesinstallaties die met gas, olie, of vaste 

brandstoffen gestookt worden. 

In opzet zijn deze Europese Richtlijnen gelijk, zij bevatten alle een lijst met Essentiële 

Eisen waaraan elk onder deze Richtlijn vallend product moet voldoen, en er hangen 

geharmoniseerde EN-normen aan met min of meer gedetailleerde en concrete 

voorschriften waarmee uitvoeringsvormen kunnen worden gemaakt die voldoen aan 

genoemde Essentiële Eisen. De inhoudelijke verschillen zijn echter groot, zowel op 

Richtlijnniveau als in de eronder hangende normen. Daardoor is in de loop van de jaren 

de vormgeving op detailniveau van branders van toestellen die een verschillende  

toepassing hebben steeds meer uit elkaar gegroeid vergeleken met die uit het ‘VISA-

tijdperk’. De besturing en beveiligingen van een ventilatorbrander voor een cv-ketel zijn 

daarmee niet meer vanzelfsprekend identiek aan die voor een stoomketel of voor een 

oven. Een nog zwaarder wegend onderscheid is te vinden tussen cv-toestellen (die 



 
  

onder de GAD vallen) en toestellen die onder een van de andere Richtlijnen vallen. Van 

GAD-toestellen is namelijk tussenkomst van een aangewezen keuringsinstituut nodig 

voor verificatie of aan de betreffende regelgeving is voldaan, alsmede productietoezicht 

door een Notified Body. De verdeling tussen de verschillende Europese Richtlijnen vindt 

dus  plaats op basis van toepassing en niet op design. 

Bovenstaande overziend is het logisch om een scope-indeling te maken die grosso 

modo de verdeling in de Europese regelgeving volgt. De scope-indeling is dan alleen 

nog maar op basis van de functie van het betreffende toestel en niet op basis van zijn 

technische vormgeving. Er mag van worden uitgegaan dat het huidige Europese 

systeem van regelgeving langdurig zal blijven bestaan. Van toestelconstructies kan dat 

niet gezegd worden. De ontwikkelingen in de techniek zullen allerhande designvarianten 

opleveren die wij nu nog niet  kennen. Het valt zelfs nog te bezien of de toestellen van 

de toekomst nog wel branders hebben; laat staan atmosferische branders en 

ventilatorbranders.  Het is dus onaantrekkelijk een scope-indeling naar brandersoort 

(zoals de huidige scope 1 en 2) aan te blijven houden.  

Voorgestelde wijziging 

Met een scope-indeling op basis van Europese Richtlijnen wordt ook bereikt dat alle 

toestellen onder de GAD in één scope komen te vallen. Zoals gezegd: alle gasgestookte 

toestellen voor comfortdoeleinden hebben (ongeacht vormgeving en grootte) een 

gemeenschappelijk eigenschap: er heeft een typekeur plaatsgevonden door een 

aangewezen keuringsinstantie. De EBI’er kan daardoor voor zijn inspectie én voor het 

maken van het basisrapport zonder terughoudendheid terugvallen op de door de 

fabrikant meegeleverde (en bij de typekeuring beoordeelde) documentatie. Hierdoor kan 

een grote slag gemaakt worden in de inspectiekosten. Niet dat daarmee alle 

onduidelijkheden van de baan zijn overigens, zie voorstellen verderop. Voor veruit de 

meeste toestelsoorten is de keuze echter duidelijk en logisch: 

A. Eén scope voor alle toestellen voor com ortdoeleinden   ieronder vallen in elke 

geval alle  AD-toestellen  cv-toestellen  ma imum temperatuur cv-water           

warmtapwatertoestellen, voedselbereidingstoestellen, luchtverwarmers voor 

gebouwverwarming).   

Vergeleken met de huidige indeling: Globaal scope 1 en 2.  

B. Een scope voor industriële ketelinstallaties. Toestellen die warmwater, heetwater 

of stoom maken of thermische olie verwarmen. Hierin zijn begrepen alle 

toestellen waarvan het proces onder de PED valt.  

Vergeleken met de huidige indeling: Toestellen die nu onder scope 3 vallen, 

aangevuld met andere gelijksoortige toestellen. 

C. Een scope voor gasmotoren- en turbines. Toestellen vallend onder de MD.  

Vergeleken met de huidige indeling: Toestellen die nu onder scope 4 vallen. 

D. Een scope voor ovens, drogers en andere thermische procesinstallaties in bedrijf 

en industrie. Toestellen vallend onder de MD.  



 
  

Vergeleken met de huidige indeling: Toestellen die nu onder scope 5 vallen met 

uitzondering van toestellen die onder de GAD vallen. 

Door deze indeling wordt bereikt dat het aantal conflictpunten aanmerkelijk kleiner is. 

Een inspectiebedrijf kan zich daardoor gemakkelijker specialiseren. Voor de bulk van de 

toestellen is de onder A genoemde scope (GAD) van toepassing. Inspectie hiervan kan 

snel en efficiënt worden uitgevoerd. Anderen zullen zich specialiseren  in een of meer 

van de scopes voor de toestellen in de professionele markt. Deze toestellen vragen 

meer kennis, inzicht, en andere vaardigheden. (Vaardigheden die overigens grotendeels 

nu aan alle inspecteurs worden meegegeven. Kortom: inspectie van GAD-toestellen 

wordt op den duur ook hierom goedkoper.)  

Toelichting per scope 

De onder A genoemde scope 

Een onderverdeling in atmosferische branders en ventilatorbranders is niet noodzakelijk 

meer, zelfs af te raden. Het leidt, zoals gezegd, opnieuw tot conflictsituaties bij 

toekomstige toestellendesigns als gevolg van de ontwikkelingen in de techniek. 

Overigens  alle EBI’ers en vrijwel alle PI’ers voor de huidige scopes 1 en 2 worden al 

sinds jaar en dag opgeleid voor beide scopes samen. En dat geldt ook voor een typisch 

ventilatorbrander-item: de matching van ketel en brander. Het samenbrengen van scope 

1 en 2 brengt mogelijk voor sommigen de  onzekerheid mee dat ze ineens geschikt 

worden geacht voor een taak waarin ze zich niet bekwaam voelen. Echter, zowel in het 

verleden, het heden als in de toekomst maakt de matching deel uit van de opleiding voor 

deze EBI’ers. Dat men daar nu in de praktijk vaak niets mee doet, komt omdat velen 

zich in de praktijk toch specialiseren in een bepaald toesteltype. Dat zal in de toekomst 

niet anders zijn. Zo zal een EBI’er die zich vooral bezighoudt met gaswandketels in 

cascadeopstelling, dat ook in de toekomst blijven doen. En een EBI’er  werkzaam bij een 

bedrijf dat ventilatorbranders levert , heeft zich bekwaamd in het inspecteren van 

ketel/brandercombinaties en dus ook in de matching. Hij zal ook in de nieuwe situatie dit 

werk gewoon blijven doen. Kortom het evenwicht in de markt wordt er niet door 

verstoord. 

In verband met de verplichte typekeuring kan de EBI-inspectie beperkt blijven tot 

controle op goede inregeling en op de opstelling van het toestel. Daarmee wordt direct 

een grote kostenbesparing gerealiseerd. Doordat hiermee alle eenvoudiger te 

inspecteren toestellen bij elkaar gebracht zijn wordt tevens voorkomen dat een deel van 

de besparing weer teniet gedaan wordt door uitzonderingsgevallen waarvoor steeds 

weer een oplossing moet worden bedacht, gepaard gaande met allerlei 

meningsverschillen binnen de vakbroedergemeenschap.  

En het geeft duidelijkheid voor de toekomst. Ongeacht de technische vormgeving van 

het gastoestel: bij een comforttoepassing is het een GAD-toestel. En valt dus een onder 

de bij A genoemde scope. 

De onder B genoemde scope 

Ketelinstallaties voor de opwekking van HD-stoom en heetwater vallen onder de 



 
  

Europese Richtlijn voor Drukapparatuur PED. Hoewel veel meer apparatuur dat onder 

druk kan komen te staan onder de PED valt is voor deze ketelinstallaties een aparte 

groep   iguur   in de Richtlijn  benoemd omdat ze behalve risico’s op het openbarsten 

van de omwanding ook stoomexplosies tot gevolg kunnen hebben. Zie onderstaand 

citaat uit de PED: 

1.2. brandstofgestookte of anderszins verwarmde drukapparatuur waarbij gevaar voor oververhitting 

bestaat, bestemd voor de productie van stoom of oververhit water met een temperatuur hoger dan 110 

°C met een volume van meer dan 2 l, alsmede alle snelkookpannen (bijlage II, tabel 5) 

Niet alleen de drukvoerende delen van de ketel, maar ook het toebehoren (zoals de 

branders en hun besturing) vallen onder die regelgeving.  Zowel bij de oude scope-

indeling van de SCIOS-regeling als in het nieuwe voorstel worden deze toestellen in een 

aparte scope ondergebracht. Maar er zijn ook ketelinstallaties die niet onder de PED 

vallen. Namelijk degene die een maximale procesdruk hebben van 0,5 bar, zoals LD-

stoomketels en thermische olieketels. En er zijn ketelinstallaties die expliciet uitgesloten 

worden in de PED, zoals cv-ketels. Omdat industriële ketelinstallaties, geen stoom of 

heetwaterketel zijnde,  in hun uitvoering veel overeenkomsten hebben en gelijksoortige 

risico’s kennen is het verdedigbaar om deze onder te brengen in één scope. EBI’ers en 

PI’ers die deskundig zijn op gebied van inspectie van stoom- en heetwaterketels kunnen 

relatief gemakkelijk de problematiek van andersoortige ketels doorgronden. Wel is het 

denkbaar dat voor de inspectie van relatief kleine en eenvoudige warmwaterketels in 

een niet-industriële bedrijfsomgeving een subscope wordt gedefinieerd.  

De onder C genoemde scope 

Hierin vindt hoegenaamd geen wijziging plaats. Het kan voorkomen dat gasturbines en -

motoren voor comfortdoeleinden op de markt komen en waarvan besloten is dat ze 

onder de GAD vallen. Dergelijke toestellen zullen daarom bij de scope voor GAD-

toestellen worden ondergebracht. 

De onder D genoemde scope 

Ook hier vinden vrijwel geen wijzigingen plaats. Wellicht dat enkele ambachtelijke 

toestellen (zoals brood(af-)bakovens in de supermarkt en bij de warme bakker) onder de 

GAD zijn of zullen worden geplaatst. Dienovereenkomstig worden deze toestellen bij de 

scope voor GAD-toestellen worden ondergebracht.  

Het is ook hier denkbaar dat voor de inspectie van relatief kleine en eenvoudige 

oveninstallaties in een niet-industriële bedrijfsomgeving een subscope wordt 

gedefinieerd. 

Voorstellen voor het onderbrengen van toestellen en toepassingen buiten 

dit stramien 

Ook bij deze indeling blijven er toestellen ‘buiten de boot’ vallen. Daarvoor moet 

eenmalig een geschikte oplossing worden gedefinieerd. Hieronder volgen enkele 

voorbeelden, waarbij tevens een keuzeadvies wordt gedaan. 



 
  

 Comforttoestellen op andere brandstoffen gestookt dan gas, zoals houtkachels en 

oliegestookte cv-ketels.  

Omdat dit ook comforttoestellen betreft voor de consumentenmarkt is het beter deze 

niet onder de scope van toestellen voor de professionele markt te plaatsen. Wellicht 

is een speciale (sub)scope naast de GAD-scope een optie. Een beperkte groep 

inspecteurs en onderhoudsmensen zou zich hiervoor kunnen specialiseren. Want 

ondanks wat sommigen willen doen geloven vertegenwoordigen deze toestellen in 

Nederland een nichemarkt, zowel nu als in de toekomst. 

 Warmwatertoestellen voor industrieel gebruik, zoals tuindersketels. Deze ketels en 

hun branders zijn in het algemeen gemodificeerde producten ten opzichte van de 

standaard GAD-ketels en ventilatorbranders. Ze zijn geschikt gemaakt voor hun 

specifieke toepassing in de tuinbouw. Aangezien het industriële installaties betreft is 

de GAD niet van toepassing en zijn zij óf daarvoor niet gekeurd, of de aanwezige 

CE-markering op basis van de GAD is bij die toepassing niet geldig. De fabrikant kan 

en mag naar believen op  elk individueel toestel allerlei modificaties aanbrengen. 

Dergelijke toestellen kunnen daarom niet volgens de onder A gedefinieerde scope, 

geplaatst worden. Het onderbrengen onder de scope voor industriële ketelinstallaties 

(B) ligt het meest voor de hand. Let wel: ketels voor de verwarming van tuincentra 

vallen wél onder de ‘ AD’-scope. 

 Luchtverwarmers voor industriële of bedrijfsdoeleinden, bijvoorbeeld spuitcabines, 

vallen niet onder de GAD. Zij kunnen door de fabrikant naar eigen inzicht 

gemodificeerd worden zonder tussenkomst van een aangewezen keuringsinstantie. 

Gezien hun toepassing kunnen deze het best ondergebracht worden in de onder D 

genoemde scope. Let wel: luchtverwarmers  voor ruimteverwarming (ook make-up 

air units  vallen wél onder de ‘ AD’-scope. 

 Warmwatertoestellen voor industriële of bedrijfsdoeleinden. Voorbeelden zijn 

toestellen die warm water maken voor spoelbaden in een ontvettingsstraat in de 

metaalbewerkingsindustrie en toestellen voor zwembadwaterverwarming. Hoewel 

voor dit gebruik de GAD niet van toepassing is, worden hiervoor doorgaans wel 

standaard cv-ketels gebruikt die een  E-markering hebben onder de  AD. Soms 

worden ze gemodi iceerd voor hun speci ieke toepassing  bijvoorbeeld door het 

aanbrengen van een ma imaalthermostaat  met een hogere ma imaaltemperatuur 

            van het proceswater  o  worden ze geschikt gemaakt voor de kwaliteit van 

het toe te passen proceswater. Ook de bedrijfsvoering kan een andere zijn 

(langdurig achtereen in bedrijf, langdurig werkend bij een hoge of lage 

proceswatertemperatuur, wisselende drukken van en drukstoten in het proceswater). 

En heel vaak worden deze toestellen niet in een stookruimte geplaatst maar 

bevinden ze zich ergens in de bedrijfsomgeving. Daar kunnen ze blootgesteld 

worden aan afwijkende omgevingstemperaturen, trillingen, mechanische 

beschadiging,  omgevingsverontreinigingen en stof. Ondanks de voor de hand 

liggende gebruikmaking van (in oorsprong) GAD-toestellen is het om 

bovengenoemde redenen niet acceptabel dat deze toestellen door de ‘scope-GAD-

inspecteurs’ worden gecontroleerd. Omdat het industriële ketelinstallaties zijn is de 



 
  

meest logische keuze de onder B genoemde scope. Slechts in die gevallen waar 

GAD-toestellen worden toegepast die zijn opgesteld in een stookruimte of daarmee 

vergelijkbare ruimte, én het proceswater is identiek aan het cv-water, én de 

bedrijfsomstandigheden zijn vergelijkbaar met cv-toepassingen, zou overwogen 

kunnen worden de inspecties door een onder A genoemde ‘scope-GAD-inspecteur’ 

uit te laten voeren.  

 

Nadere omschrijving van GAD-toestellen 

Eigenlijk behoeven GAD-toestellen geen nadere definiëring. Numeriek gezien is vrijwel 

elk gastoestel dat in de handel wordt gebracht een GAD-toestel. Voor een juiste 

karakterisering van GAD-toestellen volg hier een korte uiteenzetting. De Europese 

regelgeving heeft een tweeledig doel; het opheffen van handelsbelemmeringen en het 

beschermen van de Europese ingezetenen tegen onveilige en milieuonvriendelijke 

producten. Bij de ontwikkeling van de huidige vorm van Europese regelgeving (New 

Approach vanaf 1986) heeft men besloten het oorspronkelijke idee verlaten om per in de 

handel te brengen product een kwaliteitseisenpakket samen te stellen. Er werden vanaf 

dat moment Richtlijnen opgesteld per productcategorie. Zo zijn er nu vele Richtlijnen, 

zoals voor speelgoed, medische apparatuur, machines, bouwproducten enzovoort; en 

dus ook voor gastoestellen. Elk productsoort moet voldoen aan de specifieke Essentiële 

Eisen in de betreffende Richtlijn. Van risicovolle producten wordt als extra waarborg 

verlangd dat deze in meerdere of mindere mate door daartoe aangewezen 

onafhankelijke instanties worden beoordeeld. Voor gastoestellen is de 

Gastoestellenrichtlijn (GAD) ontwikkeld. Voor de gastoestellen werd de verplichting 

ingevoerd op keuring van elk type en toezicht het productieproces bij seriematige 

fabricage. De GAD is ontwikkeld voor toestellen in de consumentenmarkt.  Kort door de 

bocht gezegd: het betreft alle huishoudelijke toestellen en alle cv-ketels van   tot ∞ kW. 

Het zijn toestellen die voor het overgrote deel seriematig worden vervaardigd. Om te 

voorkomen dat specifieke toestellen voor de professionele markt onder deze Richtlijn 

zou komen te vallen, terwijl die niet de pretentie heeft hierin te voorzien, zijn deze 

toestellen buiten de GAD gehouden. Kortweg gezegd: geen hogetemperatuurketels 

(>105   C) en geen industriële procesinstallaties. Voor dergelijke toestellen werd bedacht 

dat ze respectievelijk onderdeel zouden vormen van de Europese Richtlijn voor 

Drukapparatuur (PED) en van de Machinerichtlijn (MR). In de PED wordt ook van 

verschillende producten geëist dat hiervoor in meerdere of mindere mate derdetoezicht 

plaatsvindt. Dat betreft echter (delen van) producten die onder druk staan of kunnen 

komen waardoor schade kan ontstaan. Voor ketellichamen van stoom- en 

heetwaterketels is dat bijvoorbeeld het geval. Branders en besturingssystemen komen 

niet onder druk (met uitzondering van gasstraten met een druk > 0,5 bar) en vallen niet 

onder derdetoezicht. Wel zijn er normen voor ontwikkeld waar fabrikanten in principe 

aan moeten voldoen. 

Iets dergelijks is ook het geval voor industriële procesinstallaties. De Machinerichtlijn is 

bedoeld voor alle producten waarin zich een bewegend deel bevindt dat anders dan 

door menskracht wordt aangedreven. Dit is een heel breed spectrum, van de 



 
  

handboormachine thuis tot een petrochemische plant in de Botlek. Voor producten die 

direct gevaar opleveren voor lichamelijk letsel (bijvoorbeeld kettingzagen, hydraulische 

persen) is derdetoezicht verplicht. Voor thermische procesinstallaties waarin gas, olie of 

vaste brandstoffen worden verstookt, niet. 

Zowel voor stooktoestellen onder de PED als stooktoestellen onder de MD vraagt dit 

een kwali icatie van de EBI’er die veel verder gaat dan voor toestellen onder de  AD. 

Echter ook in dit systeem zijn er toestellen die zich op het grensvlak van deze Richtlijnen 

bevinden. Zoals een stoomvormer (>105   C) voor het bevochtigen van lucht in airco-

installaties van kantoorgebouwen. Of een micro-gasturbine voor de stroomvoorziening 

en de verwarming van een woongebouw. Of een bakkersoven van een ambachtelijke 

bakker. Voor dergelijke toestellen is door een werkgroep van de Europese Unie een lijst 

opgesteld en up-to-date gehouden waarin de keuze van wel of niet GAD wordt 

weergegeven, de zogenaamde GADAC-lijst.  

Terug naar de GAD-toestellen. Ten aanzien van de herkenning hiervan het volgende. 

Vrijwel alle toestellen zijn dus GAD-toestellen. In ieder geval alle CV-ketels en 

luchtverwarmers voor ruimteverwarmingsdoeleinden. Daarover is dus nooit discussie. 

Voor wie toch wil zekerstellen dat men in een onderhavig geval te maken heeft met een 

GAD-toestel, kan zich op de volgende herkenningspunten richten:  

1. ID-nummer (ook wel: PIN-nummer); 

2. CE-markering met code van Notified Body; en  

3. Installatie- en gebruiksvoorschrift.  

 

Ad 1: ID-nummer of PIN-nummer 

Op de typeplaat van een GAD-toestel staat, weliswaar in code, het keuringsinstituut en 

de maand van keuring. Bijvoorbeeld het ID-nummer 63/AP/06501 op het volgende 

typeplaatje:   

                                                           
1
 Toelichting ID-nummer: 

De eerste twee cijfers staan voor de onderzoeksinstelling die op basis van technisch onderzoek 
verklaart dat het toestel in overeenstemming is met de Essentiele eisen uit de GAD. De groep 
letters is een code voor het jaar waarin die verklaring door de instelling is afgegeven. De letter A 
staat voor de jaren 1990 t/m 1999; de letter B heeft betrekking op de jaren 2000 t/m 2009, etc.  
Voor de tweede letter geldt: L = 0, M = 1, tot en met U = 9. Dus AP betekent 1994. Het laatste 
getal is het nummer van het certificaat van overeenstemming.   



 
  

 

Bij niet door derden gekeurde toestellen ontbreekt deze code.  

Ad 2: CE-markering met code van Notified Body 

Op de toestel staat op de sticker met de CE-markering een code van de Notified Body 

(Nobo) waarmee het contract op productietoezicht is gesloten en het bijbehorende 

jaartal. Zie het voorbeeld:  

0063/93
00PB0105

 

In dit voorbeeld is 0063 de code van de NoBo, en 1993 het bijbehorende jaartal. Bij 

(gas)toestellen waarop CE is aangebracht op basis van een andere richtlijn dan de GAD 

(bijvoorbeeld de Machinerichtlijn) ontbreekt deze codering onder het CE-logo.  

Ad 3: Installatie- en gebruiksvoorschrift 

En tenslotte: elk installatie- en gebruiksvoorschrift begint met de verplichte vermelding 

aan welke Europese Richtlijn(en) dit toestel voldoet met de weergave van de normen die 

zijn toegepast om de overeenstemming met deze Richtlijn(en) te staven. Indien hierin de 

GAD wordt genoemd is het altijd een wat wij nu een GAD-toestel noemen. 

Gezien het toepassingsgebied is het voor de hand liggend dat de meeste GAD-

toestellen seriematig vervaardigde producten zijn. Maar dat hoeft niet. Incidenteel komt 



 
  

het voor dat een bepaald toestel eenmalig is. Het gaat dan met name om toestellen met 

een groot vermogen waarin vaak specifieke eisen van de opdrachtgever zijn verwerkt. 

Bijvoorbeeld een ketel ten behoeve van een onderstation voor 90-70 blok- of 

wijkverwarming. Ook deze toestellen ontkomen niet aan een derdetoezicht. Het maakt 

de GAD niet uit of er 1, 10 of 100.000 toestellen van een bepaald type op de markt 

komen. In zo’n incidenteel geval vindt keuring door de aangewezen keuringsinstantie ‘in 

situ’ plaats. De keuring geschiedt met de plaatselijke situatie in acht nemende. Keuring 

met verschillende testgassen kan hierbij bijvoorbeeld achterwege blijven. Er wordt 

gekeurd met het aangeleverde gas binnen de te verwachten bandbreedte. In zo’n geval 

van enkelstukskeur is het handig dat de nodige in ormatie tussen de EBI’er en de 

keurmeester wordt uitgewisseld. Een EBI’er hoe t immers niet opnieuw te doen wat een 

keurmeester al heeft gedaan. 
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Bijlage C – Praktijkonderzoek Rapport ‘Inspectie seriematig
geproduceerde toestellen < 400 kW’



Blad 1 van 1

Certificatieregeling voor inspectie en

onderhoud aan technische installaties

Praktijkonderzoek Rapport ‘Inspectie seriematig geproduceerde

toestellen < 400kW
Het praktijkonderzoek naar de ervaringen met de kwaliteit van installatie en onderhoud is gericht op

stookinstallaties scope 1 & 2 < 400kW. De ervaringen zijn vastgelegd op basis van de Eerste of

Bijzondere Inspectie en op basis van de periodieke inspecties. De steekproefgrootte bedraagt 80

respectievelijk 90 installaties in de utiliteitsbouw.

Uit de steekproef kan het volgende geconcludeerd worden.

1. Een substantieel deel van de GAD-apparatuur wordt buiten de Gas Appliances Directive

(toelatingskeur van seriematig geproduceerde gastoestellen) toegepast;

bij de EBI wordt vastgesteld dat 22% van de toestellen anders wordt toegepast dan dat de

producent heeft bedoeld. In de latere gebruiksfase stijgt dit percentage naar 25% door

aanpassingen aan de installatie. Deze toestellen vallen de facto buiten de installaties

waarvoor lastenverlichting wordt gezocht.

2. Gaslekkage is bij de EBI in 18% van de inspecties aan de orde. In de latere gebruiksfase, stijgt

dit percentage. Gas heeft een 200-maal groter broeikaseffect dan CO2. Hier zijn concrete

besparingen in energieverbruik te behalen.

3. De rookgasafvoer en de ventilatie van de stookruimte zijn bij een derde van de EBI’s niet in

orde of vormen op termijn een probleem. De verwachting dat na het herstel dit voor eens en

voor altijd in orde is, wordt gelogenstraft door het feit dat bij periodieke inspecties het aantal

problemen alleen maar groter wordt. Acute oplossingen zijn in ca. 40% van de gevallen

nodig. De helft van de installaties vormt een risico op termijn. Deze toename wordt

veroorzaakt door verslechtering van de installatie (o.a. corrosie) en aanpassingen die in de

stookruimte worden aangebracht.

4. Uit het verslechteren van de inspectieresultaten tijdens de gebruiksfase is af te leiden dat

gebrek aan vakbekwaamheid bij het uitvoeren van onderhoud momenteel een belangrijke,

verhogende risicofactor in de praktijk is, zowel direct als op termijn;

5. Dit geldt ook voor de installatiefactoren: zelfs wanneer de afkeurpunten die bij een EBI

worden vastgesteld opgelost worden, blijkt dat gebruik, slecht uitgevoerde aanpassingen en

slijtage hun tol eisen en leiden tot verslechtering van de situatie.

6. Doordat de geïnspecteerde installaties in de utiliteitsbouw worden gebruikt, betekent dit

direct dat in de meeste gevallen een hoge concentratie mensen in de nabije omgeving van

installatie verkeert.
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Bijlage D – Rapport deelonderzoek 2: Kwantificering
technische en financiële aspecten
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Deelonderzoek 2:  
Kwantificering technische en financiële aspecten 
 

Bestemd voor: SCIOS Taskforce Scope-indeling  
Betreft: Deelonderzoek 2  
Van: H. Salomons, R. Holtrop 
Datum: 14 april 2015 
 

Tijdens het overleg van de Taskforce Scope-indeling van 16 september 2014 is een 
onderzoeksopdracht van SCIOS besproken die als volgt is geformuleerd: 
 
Stel een nieuwe scope-indeling vast die leidt tot verhoging van de effectiviteit en 
efficiëntie van de SCIOS certificatieregeling, rekening houdend met een evenwichtige 
lastenverlichting voor alle stakeholders waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan 
veiligheids- en milieueisen.  
 
In het kader van deze opdracht zijn in totaal vijf deelonderzoeken geformuleerd. De 
voorliggende notitie geeft invulling aan deelonderzoek 2: kwantificering technische en 
financiële aspecten. 
 

Algemeen 

Het doel van de beoogde scope-herziening is dat deze: 

 alle betrokken partijen maximale duidelijkheid biedt over de scope waar een 

installatie toe behoort op een wijze waar de overheid en andere betrokkenen zich 

in kunnen vinden; 

 de eigenaren/gebruikers van stookinstallaties veiligheid en milieubescherming 

biedt voor zo laag mogelijke kosten. 

Door de voorgestelde stroomlijning van de regeling zullen op den duur ook de 

operationele kosten voor het uitvoeren van de regeling omlaag gaan als de regeling  

gewijzigd wordt zoals beschreven in Deelonderzoek 1. De huidige kosten voor  het 

instant-oplossen van praktische problemen en de nasleep hiervan, laten zich echter 

moeilijk becijferen. Bekend is dat aan de operationele kant van de huidige SCIOS-

regeling aanzienlijk veel tijd besteed  moet worden aan  de interpretatie van de regeling  

en discrepanties in de regeling, zowel door de certificaathouder als door de 

gecertificeerden. Dit geldt  ook voor certificerende instellingen, adviesbureaus, de BVS, 

het bevoegd gezag en de centrale overheid. Dit is een ongewenste situatie en niet 

alleen om de, weliswaar verborgen, kosten die het met zich mee brengt. Het doet het 

imago van het geheel geen goed.  

De effecten van de beoogde stroomlijning zijn dus voor een deel niet in bedragen uit te 

drukken, maar ze leiden voor alle betrokken partijen tot veel meer duidelijkheid over  de 

scheidslijnen tussen de nieuwe scopes. Voor  een aantal effecten is de financiële 

consequenties  wel  vast te stellen. In dit deelonderzoek wordt per betrokken partij 
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beschreven wat de gevolgen van de voorgestelde scope-indeling zijn en welke financiële 

consequenties dat heeft.  

Naar aanleiding van de Taskforce-vergadering van 10 februari 2015 heeft SCIOS aan 

Kiwa verzocht om ook de variant door te rekenen waarbij de scope-indeling niet wordt 

gewijzigd, maar waarbij wel de inspectie van GAD-toestellen die onder scope 11 vallen 

vereenvoudigd wordt uitgevoerd. De veranderingen waar dit mee gepaard gaat zijn 

minder ingrijpend dan de veranderingen bij de voorgestelde scope-wijziging. Wel blijven 

de hiervoor genoemde verborgen kosten bestaan.  

In dit deelonderzoek worden dus twee varianten besproken:  

Variant 1: De scopes worden gewijzigd zoals in deelonderzoek 1 beschreven;  

Variant 2: De scopes worden niet gewijzigd. Wel wordt de inspectie van scope 1-

toestellen die onder de GAD vallen vereenvoudigd.  

Achtereenvolgens worden de gevolgen in deze varianten besproken voor: 

A. Gecertificeerde bedrijven;  

B. Opleidingscentra;    

C. Leveranciers van gastoestellen en/of branders;  

D. Installatie-eigenaren;  

E. Certificerende instellingen;   

F. SCIOS. 

De financiële posten worden aangeduid met A1, A2, etc. Deze corresponderen met de 

posten A1, A2, etc. op  de totaaloverzichten van variant 1 en variant 2 op Bijlage 1.  

N.B. In deelonderzoek 1 wordt gesproken over “de onder A genoemde scope”, “de onder 

B genoemde scope”, etc. omdat deze voorgestelde scopes nog geen officiële status 

hebben. In het voorliggende stuk (deelonderzoek 2) zullen deze voorgestelde scopes 

kortweg worden aangeduid als “scope A”, “scope B”, etc.  

A. Gevolgen voor gecertificeerde bedrijven 

 

Technische gevolgen 

VARIANT 1 

Oude scopes 1 en 2 versus nieuwe “scope A” 

-  De gevolgen voor de EBI’ers zijn relatief het grootst. De huidige EBI’er zal voor alle 

nieuw te inspecteren GAD-toestellen een eenvoudiger basisrapport gaan opstellen. 

Hiervoor is inmiddels een voorstel gemaakt. Omdat hier geen sprake is van 

andersoortige of nieuwsoortige werkzaamheden mag verwacht worden dat deze omslag 

                                                           
1 Het grootste cv-toestel onder scope 1 (voor zover bekend) heeft een belasting van 

2200 kW op bovenwaarde. Zie bijlage 6.  
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eenvoudig gemaakt kan worden. Wellicht is een instructiedag gewenst. De inhoud van 

zijn functie als adviseur voor PO en PI blijft ongewijzigd. 

- Voor de PI’er zijn de gevolgen geringer. Hij gebruikt als leidraad het basisrapport dat 

door de EBI’er is opgesteld. En hierin wordt de omvang (dus ook de verminderde 

omvang) van de werkzaamheden weergegeven. Ook hier is wellicht een instructiedag 

gewenst om de veranderingen toe te lichten. 

- Voor de PO’er verandert er niets. Het noodzakelijke onderhoud wordt niet gewijzigd, 

alsmede de bijbehorende registratie . 

Nieuw te certificeren EBI’ers zullen onder “scope A”  een vereenvoudigde opleiding 

hebben genoten. Uiteraard is dit afdoende voor het inspecteren van GAD-toestellen. 

Echter, deze opleiding zal ontoereikend zijn voor de adviesfunctie aan PI’ers en PO’ers 

als het gaat om bestaande toestellen die niet onder de GAD vallen (bijvoorbeeld VISA of 

Givegkeur). In dat geval zal een beroep moeten worden gedaan op de EBI’ers die nog 

volgens het “oude” (huidige) systeem zijn gecertificeerd. De verwachting is dat deze 

situatie in de loop van de tijd minder vaak zal voorkomen, omdat  de betreffende 

toestellen geleidelijk zullen verdwijnen  uit het toestellenbestand. 

Oude scope 3 versus nieuwe scope B en oude scope 5 versus nieuwe scope D 

- Voor de EBI’ers geldt het volgende. Inspecteren van industriële ketel- en 

procesinstallaties vergt de klassieke kennis van beveiligingsfilosofie, benodigd om 

ongekeurde toestellen te kunnen beoordelen, aangevuld met specifieke kennis 

aangaande de betreffende productsoort en van toepassing zijnde regelgeving. Kennis 

van beveiligingsfilosofie en het kunnen toepassen ervan maakt het mogelijk dat een 

EBI’er op een dusdanig abstractieniveau kan acteren dat hij elk toestel kan “behappen”, 

ongeacht  hoe het nu of in de toekomst technisch is vormgegeven. Al sinds 2006 worden 

aspirant EBI’ers tijdens hun  opleiding deze kwalificaties bijgebracht. Het 

kwalificatietraject is dus al een aantal jaren ingericht  voor de noodzakelijke kwaliteiten in 

dit werkveld.   

-Voor PI’ers en PO’ers verandert er niets. 

Oude scope 4 versus nieuwe scope C  

-Voor EBI’ers, PI’ers en PO’ers verandert er niets 

VARIANT 2 

Er komt een vereenvoudigde rapportage voor GAD-toestellen onder scope 1. Een extra 

instructiedag voor EBI’ers en PI’ers is waarschijnlijk niet noodzakelijk. De opleidingen 

voor EBI‘ers blijven ongewijzigd. Dat houdt in dat een aanzienlijk deel van de lessen zal 

gaan over het beoordelen van het ontwerp van een installatie omdat de EBI’ers deze 

kennis nodig hebben voor niet-GAD-toestellen. Hoewel ze deze toestellen bij hun 
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inspecties steeds minder zullen tegenkomen moet het wel deel blijven uitmaken van de 

opleidingen.   

 

Financiële gevolgen 

VARIANT 1 

A1.)  Opleidingen 

A1.1 en A1.2 

De kosten voor opleidingen PI en PO veranderen niet. De opleiding van EBI-inspecteurs 

kan naar verwachting  met twee à drie dagen worden ingekort, afhankelijk van het 

opleidingscentrum (zie bijlage 2). Dit levert de gecertificeerde bedrijven gezamenlijk een 

jaarlijkse besparing op van ca. € 17.500,- aan lesgeld.   

A1.2 

Bovendien levert dit de gecertificeerde bedrijven ca. € 27.500,- op aan extra inkomsten 

doordat de medewerkers niet op cursus zijn, maar declarabel inzetbaar zijn bij  hun 

werkgever (zie Bijlage 2).   

A2.) Verandering van het aantal scopes per bedrijf 

A2.1 

Bij de voorgestelde nieuwe scope-indeling zal voor een groot deel van de bedrijven die 

voor scope 1, 2, 3 en/of 5 zijn gecertificeerd het aantal vereiste scopes minder worden, 

aangezien de scopes voor ventilatorbranders en atmosferische/premix toestellen voor 

comfortdoeleinden worden samengevoegd tot één scope (“scope A”). Op basis van het 

aantal bedrijven dat in oktober 2014 scope 1 en 2 heeft, is geschat dat door deze 

samenvoeging in totaal 149 bedrijven één scope minder behoeven  te hebben (zie 

Bijlage 2).  Totale vermindering van afdrachten aan SCIOS: 149 x € 100,- = € 14.900,- 

A2.2 

Hier staat tegenover dat voor een beperkt aantal andere gecertificeerde bedrijven er 

mogelijk juist een scope extra vereist zal zijn. Te denken valt aan enkele bedrijven die 

werken in de lichte industrie onder scope 1 of 2. Voorbeelden van industriële 

stookinstallaties die nu soms onder scope 1 of 2 worden geïnspecteerd of onderhouden 

zijn: tuindersketels (nu: scope 2, straks: mogelijk “scope B”) en premix-ketels voor 

warmwaterbereiding voor wasserijen (nu: scope 1 of 2, straks: mogelijk “scope B”), 

verwarmingstoestellen voor gasonderstations (nu: scope 1 of 2, straks: mogelijk “scope 

B”). De aantallen zijn niet bekend. Gekozen is voor een forfaitaire waarde van 10 

bedrijven. Dit betekent een geringe vermeerdering van afdrachten aan SCIOS van 10 x 

€ 100,- = € 1000,- 

A2.3 en A2.4 

De afdracht van bedrijven aan certificerende instellingen zal naar verwachting niet 

veranderen. Het aantal praktijkaudits dat een certificerende instelling moet verrichten 
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verandert namelijk niet: voor de scopes 1, 2, 3 en 5 wordt er in totaal per keer één audit 

uitgevoerd, ongeacht of de medewerker deze vier scopes allemaal heeft of slechts één 

van deze scopes. Het verminderen of juist uitbreiden van het aantal scopes binnen deze 

groep stookinstallaties zal dan niet leiden tot een verhoging van de inspanning van de 

certificerende instellingen. De kosten voor de certificerende instellingen blijven hiermee  

dan ook gelijk.  

A3. Vereenvoudiging van inspectie van GAD-toestellen 

De huidige EBI’er dient  voor alle nieuw te inspecteren GAD-toestellen een eenvoudiger 

basisrapport  op te stellen. Hiervoor is inmiddels een voorstel gemaakt. Vooral bij 

toestellen die als compleet toestel geleverd worden (ruwweg: het huidige scope 1-

toestel) is een tijdsbesparing te realiseren, doordat:  

 de tijden van de startcyclus niet gemeten hoeven worden;  

 de periode van bewaken van diverse beveiligingen niet wordt gemeten;  

 de gasstraat niet in het rapport wordt opgenomen.  

 

Bij een installatie met een eenvoudiger basisrapport zullen ook de periodieke inspecties 

eenvoudiger zijn. Daarom kunnen ook GAD-toestellen die al een basisrapport hebben, 

van een nieuw, vereenvoudigd basisrapport worden voorzien zodat deze tijdsbesparing 

ook voor deze installaties kan worden gerealiseerd. De kosten voor het vereenvoudigen 

van het basisrapport zijn niet in de berekeningen meegenomen; dit kan waarschijnlijk als 

een administratieve handeling worden uitgevoerd zonder de locatie te bezoeken.   

Om een vergelijking mogelijk te maken met de werkgroep Hommen/Hoeben/Alders is 

gerekend met dezelfde besparing per toestel waar deze werkgroep mee rekent. Volgens 

deze werkgroep kan door een vereenvoudigde inspectie/rapportage een besparing van 

€4.080.347 worden gerealiseerd voor 43.600 toestellen over de inspectieperiode van 

vier jaar. De besparing per toestelinspectie bedraagt €4.080.347/43.600 = €93,- Een 

inspectie vindt eenmaal per vier jaar plaats, dus de jaarlijkse besparing is € 23,- per 

toestel (€ 18,- per installatie-eigenaar/adres). 

De categorie toestellen waarvoor volgens het “Kiwa-plan” een tijdsbesparing is te 
realiseren, zijn de toestellen: 

 die nu onder scope 1 vallen, en 

 die zijn voorzien van CE-markering op basis van de GAD, en 

 waarvan de nominale belasting hoger is dan 130 kW (bw) (immers voor 
toestellen met een lagere belasting dan 130 kW geldt nu reeds een aantal jaren 
een vereenvoudigde rapportage dus daar valt niet op te besparen). 

 

Uit de database van afgemelde toestellen blijkt dat er 111.020 scope 1-toestellen 

geregistreerd zijn. De vereenvoudigde inspectie geldt voor een deel hiervan, namelijk 

voor GAD-toestellen met een nominale belasting > 130 kW (voor toestellen ≤ 130 kW 

geldt nu namelijk al een vereenvoudigde inspectie). In totaal zijn dit  42.497 toestellen 
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(zie Bijlage 4 voor de berekeningBij een jaarlijkse besparing van € 23,- per toestel is dit 

een totale besparing van € 977.431,-.  

Let wel: dit is een besparing voor de klanten van inspectiebedrijven.  Voor de 

inspectiebedrijven zelf betekent het dat zij minder marge kunnen maken omdat zij 

minder werk hebben. Uitgaande van een marge van 5%, betekent dit dat de 

inspectiebedrijven (5% van € 977.431,- = ) € 48.872 minder marge maken.  

Eenmalige kosten  

De overgang naar de nieuwe scope-indeling zal eenmalig ook enige tijd kosten per 

medewerker. Uit bijlage 5 volgt dat circa 847 medewerkers werkzaam zijn als 

medewerker PO, PI en/of EBI. Er van uitgaande dat deze tijdsbesteding gemiddeld een 

halve dag per persoon is, dan kost dit (bij een dagtarief van € 550,-) totaal eenmalig  

847 x  0,5 x € 550,- = € 232.925,-- 

Deze post is niet in het overzicht opgenomen omdat het overzicht gaat over jaarlijkse 

kosten.  

VARIANT 2 

A1.)  Opleidingen 

A1.1 en A1.2 

De kosten voor opleidingen blijven gelijk. 

A2.) Verandering van het aantal scopes per bedrijf 

A2.1, A2.2, A2.3 en A2.4 

Het aantal scopes per bedrijf verandert niet. De kosten per scope blijven gelijk. 

A3. Vereenvoudiging van inspectie van GAD-toestellen 

De besparing is gelijk aan die van variant 1: Bij een jaarlijkse besparing van € 23,- per 

toestel is dit dus een totale besparing van € 977.431,-. Dit is een besparing voor de 

klanten van inspectiebedrijven.  Voor de inspectiebedrijven zelf betekent het dat zij 

minder marge kunnen maken omdat zij minder werk hebben. Dit betekent dat 

inspectiebedrijven € 48.872 minder marge maken.  

 

Eenmalige kosten  

Omdat de scope-indeling niet wijzigt zijn hiermee naar verwachting geen eenmalige 

kosten gemoeid.  

B. Gevolgen voor opleidingscentra 

 

VARIANT 1 

B1 en B2 

De inspectiebedrijven gaan jaarlijks € 17.500,- minder aan lesgeld betalen (zie A1.1. en 
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A1.2). Dat is een vermindering in omzet voor de opleidingscentra van eveneens € 

17.500,-. 

Uitgaande van een marge van 5%, betekent dit een vermindering van marge van (5% 

van € 17.500,- =) € 875,-. 

Mogelijk dat er in de toekomst eenmalig extra omzet wordt gerealiseerd voor de 

beoogde instructie van inspecteurs over het werken volgens de nieuwe scope-indeling. 

Deze mogelijke eenmalige omzet  is  buiten de berekening gehouden.  

Ook de financiële consequenties naar aanleiding van de overweging van SCIOS om  

een deel van de praktijkaudits te laten vervangen door periodieke bijscholingen zijn 

buiten beschouwing gelaten.  

VARIANT 2 

B1 en B2 

De omzet voor opleidingscentra blijft gelijk.  

C. Gevolgen voor leveranciers van gastoestellen/branders 

 

VARIANT 1 

Voor de leveranciers  van gastoestellen en ventilatorbranders zijn de financiële 

consequenties nihil.  

 

VARIANT 2 

Ook in deze variant zijn de financiële consequenties nihil. 

D. Gevolgen voor installatie-eigenaren 

 

VARIANT 1 

Zie onder A3. Het jaarlijkse voordeel voor installatie-eigenaren bedraagt  € € 977.431,-.  

VARIANT 2 

Zie onder A3. Het jaarlijkse voordeel voor installatie-eigenaren bedraagt  € 977.431,-.  

E. Gevolgen voor certificerende instellingen 

 

VARIANT 1 

De omvang van de werkzaamheden van certificerende instellingen zullen naar 

verwachting niet veranderen, en ook de inkomsten blijven gelijk. Zie A2.3 en A2.4. 

In de berekening is niet meegenomen het plan van SCIOS om een deel van de 

praktijkaudits te laten vervangen door periodieke bijscholingen.   

VARIANT 2 

Zie variant 1 
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F. Gevolgen voor SCIOS 

 

VARIANT 1 

Afdrachten aan SCIOS (jaarlijks) 

Bij ongewijzigde tarieven (afdrachtkosten voor een gecertificeerd bedrijf bedraagt  per 

scope € 100,-) zullen de jaarlijkse inkomsten van SCIOS afnemen met (€ 14.900,- minus 

€ 1000,- =) € 13.900,- 

 

Naast deze jaarlijkse kosten zal Scios ook eenmalige kosten moeten maken, namelijk 

aanpassingen aan het portaal en aanpassingen aan de documenten:  

Aanpassingen aan het portaal (eenmalig) 

Het huidige portaal op de website zal moeten worden aangepast. Volgens opgave 

SCIOS kunnen de kosten als volgt worden ingeschat:   

- Uitbreiding op huidig portaal met toevoeging nieuwe scopes 

- Bij afmelden na overgangsdatum verplicht ‘omzetten’ naar nieuwe scope 

- Oude scopes moeten nog te raadplegen zijn 

- Doorlooptijd 6 maanden na afronding functioneel ontwerp 

- Separate testserver (geen verstoring bestaande installatie) 

Kosteninschatting (extern exclusief begeleiding): 

o Uitwerking functioneel ontwerp:    €  5.000 

o Indicatie ontwikkelkosten:     € 60.000 

o Extra faciliteit ontwikkelserver:    €   6.000 

o Verhoogde supportinspanning na invoering:  €   5.000 + 

Totaal kosten ontwikkeling:     € 76.000 

Hierin zijn niet begrepen de kosten van: 

- Begeleiding SCIOS, externe begeleiding door gebruikers 

- Testen door SCIOS en externe gebruikers 

- Support door SCIOS-bureau 

F3.) Aanpassingen aan SCIOS documenten (eenmalig) 

a. Herschrijven certificatiereglement:    € 5.000 

b. Aanpassen certificatieregeling:     € 1.000 

c. Aanpassen TD2 Referenties;     € 2.000 

d. Herschrijven TD5 Inspecties, keuringen en onderhoud: € 10.000 

e. Controle alle informatiebladen op verwijzingen:   € 2.000+ 

f. Totaal kosten documenten:     € 20.000 

 

VARIANT 2 

De jaarlijkse inkomsten wijzigen niet. 

De wijziging vereist geen aanpassingen in het Scios-portaal.  
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Conclusie 

 

Een samenvattend overzicht van de gevolgen de jaarlijkse kosten voor variant 1 en 

variant 2 staat in Bijlage 1.  

VARIANT 1 

Voor een aantal partijen leidt de beoogde herindeling van de scopes tot een 

kostenreductie. Echter, voor andere partijen zal er een zekere derving van inkomsten 

ontstaan. Voor zo ver meetbaar zal voor alle betrokken bedrijven gezamenlijk een 

kostenreductie worden gerealiseerd van circa ,- € 973.000,- (zie Bijlage 1, variant 

1).Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de beoogde herindeling van de scopes ook 

tot een significante reductie van de niet te kwantificeren “verborgen kosten” zal leiden, 

omdat de  de beoogde herindeling van de scopes veel onduidelijkheden zal wegnemen. 

Alle betrokken partijen zullen juist hier baat bij hebben.    

Voor de certificerende bedrijven zijn de eenmalige kosten geschat op € 232.925,-- 

Scios schat de kosten voor aanpassingen aan het portaal op € 76.000,-- en voor 

aanpasssing de documenten op € 20.000,--  

VARIANT 2 

Voor installatie-eigenaren leidt deze variant tot een kostenreductie. Echter, voor 

gecertificeerde bedrijven zal er een derving van inkomsten ontstaan doordat zij minder 

inspectiewerk hebben en daardoor minder marge kunnen maken. Voor zo ver meetbaar 

zal voor alle betrokken bedrijven gezamenlijk een kostenreductie worden gerealiseerd 

van circa € 928.000,- (zie Bijlage 1, variant 2). 

De “verborgen kosten” door de onduidelijkheden in de huidige scope-indeling blijven 

echter bestaan.  
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Bijlage 1: Totaaloverzicht financiële gevolgen  

Besparingen aangeduid met negatieve getallen, kostenverhoging aangeduid met positieve getallen 

Variant 1: Eenvoudige inspectie GAD-toestellen MET scope-herziening 

VARIANT 1:  Eenvoudige inspectie GAD-toestellen MET scope-herziening

code Betrokken partij en oorzaak meer- of minderkosten omschrijving aantal eenheid

eenheids

prijs totaal

Meer/minder-

kosten 

TOTAAL 

A Totaal alle gecertificeerde bedrijven

A1 Kosten voor opleidingen EBI

A1.1

jaarlijks 2 lesdagen minder voor 10 cursisten opleider 

A, lesgeld cursusgeld -20 lesdagen € 380 -€ 7.600

A1.2

jaarlijks 3 lesdagen minder voor 10 cursisten opleider 

B, lesgeld cursusgeld -30 lesdagen € 330 -€ 9.900

A1.3

cursisten totaal 50 werkdagen meer beschikbaar voor 

werkgever  inkomsten -50 werkdagen € 550 -€ 27.500

A2 Verandering aantal scopes

A2.1 Samenvoegen scope 1 en 2 tot "scope A". afdracht aan Scios -149 bedrijven € 100 -€ 14.900

A2.2 Splitsen scope 1 en/of 2 in "scope A en scope B/D afdracht aan Scios 10 bedrijven € 100 € 1.000

A2.3 Samenvoegen scope 1 en 2 tot "scope A".

afdracht aan certificerende 

instelling -149 bedrijven € 0 € 0

A2.4 Splitsen scope 1 en/of 2 in "scope A en scope B/D

afdracht aan certificerende 

instelling 10 bedrijven € 0 € 0

A3 Uitvoering inspectie

Minder marge inspectiewerkzaamheden: Eenvoudiger 

inspectie premix GAD-toestellen >130 kW " € 977.431,- minder omzet. € 48.872

marge hierop: 5% -€ 10.028

B. Totaal alle opleidingscentra

Eenvoudiger EBI-cursus

" € 17,500,- minder omzet. 

B1/B2 Jaarlijks € 17.500 minder omzet. marge hierop: 5% € 875 € 875

C Totaal alle leveranciers van gastoestellen/branders

C1 Effect nihil € 0

€ 0

D Totaal alle installatie-eigenaren

D1

Besparing op uitgaven aan inspectiewerkzaamheden: 

Eenvoudiger inspectie premix GAD-toestellen >130 

kW. 42497 toestellen verdeeld over 4 jaar. 

respectievelijk:                       

aantal toestellen en                   

jaarlijks bespaard bedrag 

per toestel -42497 toestellen € 23 -€ 977.431 -€ 977.431

E Totaal alle certificerende instellingen

E1

Geen extra kosten of inkomsten bij samenvoegen 

scopes € 0

€ 0

F Scios

netto vermindering 

bedrijven/scopes 149 bedrijven € 100 € 14.900

netto vermindering 

bedrijven/scopes -10 bedrijven € 100 -€ 1.000 € 13.900

EINDTOTAAL -€ 972.684  
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Variant 2: Eenvoudige inspectie GAD-toestellen ZONDER scope-herziening  

VARIANT 2:  Eenvoudige inspectie GAD-toestellen ZONDER scope-herziening

code Betrokken partij en oorzaak meer- of minderkosten omschrijving aantal eenheid

eenheids

prijs totaal

Meer/minder-

kosten 

TOTAAL 

A Totaal alle gecertificeerde bedrijven

A1 Kosten voor opleidingen EBI

A1.1 Geen wijzigingen opleider A € 0

A1.2 Geen wijzigingen opleider B € 0

A1.3 Geen wijziging in beschikbaarheid medewerkers € 0

A2 Verandering aantal scopes

A2.1 Geen wijziging in afdrachten aan Scios € 0

A2.2 Geen wijziging in afdrachten aan Scios € 0

A2.3

Geen wijziging in afdrachten aan certificerende 

instelling € 0

A2.4

Geen wijziging in afdrachten aan certificerende 

instelling € 0

A3 Uitvoering inspectie

Minder marge inspectiewerkzaamheden: Eenvoudiger 

inspectie premix GAD-toestellen >130 kW " € 977.431,- minder omzet. € 48.872

marge hierop: 5% € 48.872

B. Totaal alle opleidingscentra

Eenvoudiger EBI-cursus

B1/B2 Geen wijzigingen € 0 € 0

C Totaal alle leveranciers van gastoestellen/branders

C1 Effect nihil € 0

€ 0

D Totaal alle installatie-eigenaren

D1

Besparing op uitgaven aan inspectiewerkzaamheden: 

Eenvoudiger inspectie premix GAD-toestellen >130 

kW. 42497 toestellen verdeeld over 4 jaar. 

respectievelijk:                       

aantal toestellen en                   

jaarlijks bespaard bedrag 

per toestel -42497 toestellen € 23 -€ 977.431 -€ 977.431

E Totaal alle certificerende instellingen

E1

Geen extra kosten of inkomsten bij samenvoegen 

scopes € 0

€ 0

F Scios

Geen vermindering of vermeerdering aantal 

bedrijven of scopes € 0 € 0

EINDTOTAAL -€ 928.559  
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Bijlage 2: Gevolgen eenvoudiger opleiding EBI ‘er (technisch en financieel) 
 
Gevolgen nieuwe scope-indeling voor de SCIOS opleidingen (variant 1) 

In de SCIOS regelingen zijn 9 scopes gedefinieerd. Voor stookinstallaties zijn alleen de 

eerste 5 scopes van toepassing. Voor het aspect verplichte opleidingen/diplomering 

staat in de huidige certificatieregeling beschreven dat voor de niveaus  PO en PI een 

kwalificatie-eis is voor de scopes 1 en 2. Op EBI niveau geldt deze kwalificatie-eis voor 

meerdere niveaus te weten 1,2,3,5 (tevens overigens ook voor 6 en 7). Voor deze 

kwalificatie-eisen heeft SCIOS zogenaamde kennis en bekwaamheidseisen 

geformuleerd waarmee de kandidaten getoetst moeten worden. Overigens zijn er ook 

kennis en bekwaamheidseisen geformuleerd voor PO en PI voor de scopes 2.4 en 5 

ondanks het feit dat er geen verplichting is voor een diplomering voor deze 

aandachtsgebieden. 

Aanbieders SCIOS opleidingen 

Op dit moment zijn er twee “opleiders” die de verschillende SCIOS opleidingen kunnen 

verzorgen. Kijken we naar de scopes m.b.t. gasinstallaties (scope 1 t/m 5)  dan zien we 

dat de beide “opleiders” vergelijkbare opleidingsproducten op de markt brengen voor de 

3 niveaus PO, PI en EBI. 

In de onderstaande tabel zijn de relevante opleidingen m.b.t. gasverbruiktoestellen 

weergegeven van de beide “opleiders”, zoals die in oktober 2014 worden aangeboden. 

Tabel: Huidige aanbieders en producten inclusief aantal lesdagen en kosten.  

opleiding scope Opleider A 

Aantal lesdagen  

(+ examen); prijs  

Opleider B 

Aantal lesdagen  

(+ examen); prijs 

PO 

aardgas 

1 en 2 7 dagen;  

€2415,- + €618,- 

7 dagen; 

€ 2325+ €565 

PI  aardgas 1 en 2 11 dagen;  

€4030,- + €990,- 

7 dagen;  

€2.750,-+ €775,- 

EBI  

aardgas 

1 en 2 8 dagen;  

€3060,-+ €460,- 

9 dagen;  

€2975,- + €495,- 

PO/PI 

gasmotoren 

4 - 3 dagen;  

€1575,-+ €550,  

PO/PI  olie 2 2 dagen; 

€1040,- + €585,- 

2 dagen; €750,- 
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Een aparte opleiding EBI scope 3 en 5 wordt nu door de beide “opleiders” niet meer 

aangeboden.  

Financiële gevolgen 

Opleidingsinstituut A 
Aantal cursisten EBI-CV per jaar:  10 
Aantal bespaarde lesdagen:   2 
Prijs per cursusdag EBI-niveau: € 380,- 
Totaal opleider A:    € 7.600,- 

 
Opleidingsinstituut B 
Aantal cursisten EBI-CV per jaar:  10 
Aantal bespaarde lesdagen:    3 
Prijs per cursusdag:   € 330  
Totaal opleider B:    € 9.900,- 
 
Totale kostenbesparing op lesgeld voor gecertificeerde bedrijven: € 17.500,- 
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Bijlage 3: Financiële gevolgen verandering van het aantal scopes per 

bedrijf (variant 1) 

Bij de voorgestelde nieuwe scope-indeling zal voor een groot deel van de gecertificeerde 

bedrijven (circa 472 bedrijven) het aantal scopes minder worden, aangezien 

ventilatorbranders en atmosferische/premix toestellen voor comfortdoeleinden worden 

samengevoegd tot één scope (“scope A”). Het aantal bedrijven dat door deze 

herindeling van de scopes  een scope minder behoeven  is als volgt bepaald:  

In de onderstaande tabel is per combinatie van de scopes 1, 2, 3 en 5 aangegeven 

hoeveel bedrijven deze combinatie hebben. De gegevens zijn ontleend aan het overzicht 

van gecertificeerde bedrijven op www.SCIOS.nl. Uit deze gegevens volgt dat het product 

van het aantal scopes en het aantal bedrijven 421 bedraagt. Aangezien elk bedrijf per 

scope een bedrag van € 100,- aan SCIOS afdraagt is hiermee een bedrag van €42.100,- 

gemoeid.     

Huidige situatie (oktober 2014)   

Scopes bedrijven 
aantal 
bedrijven 

aantal 
scopes x 
bedrijven 

1,2 93 186 
1,2,3,5 39 156 
1,2,5 14 42 
1 7 7 
5 4 4 
2,5 3 6 
1,2,3 3 9 
3,5 3 6 
3 1 1 
1,3 1 2  
2,3 1 2 

Totaal 169 421 

   De volgende tabel geeft de situatie weer na de voorgestelde scope-herindeling:  

Situatie na scope herindeling  

Scopes bedrijven   
aantal 
bedrijven 

scope A (1 en 2)   161 
scope B(3)   48 
scope D (5)   63 

Totaal   272 

 

http://www.scios.nl/
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Het product van het aantal scopes en het aantal bedrijven bedraagt nu 272, dus dat is 

(421 – 272 =) 149 minder. In totaal leidt dit tot een vermindering aan afdrachten van 149 

x € 100,- = € 14.900,- 
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Bijlage 4: Financiële gevolgen eenvoudiger inspectie (variant 1 en 2) 

De huidige EBI’er behoeft voor alle nieuw te inspecteren GAD-toestellen een 
eenvoudiger basisrapport  op te stellen. Hiervoor is inmiddels een voorstel gemaakt. 
Vooral bij toestellen die als compleet toestel geleverd worden (ruwweg: de huidige 
scope 1-toestellen) is een tijdsbesparing te realiseren, doordat  

 de tijden van de startcyclus niet worden gemeten, en 

 de periode van bewaken van diverse beveiligingen niet wordt gemeten, en 

 de gasstraat niet in het rapport wordt opgenomen.  
 

Deze tijdsbesparing geldt voor toestellen: 

 die nu onder scope 1 vallen, en 

 die zijn voorzien van CE-markering op basis van de GAD, en 

 waarvan de nominale belasting hoger is dan 130 kW (bw) (immers voor 
toestellen met een lagere belasting dan 130 kW geldt nu reeds een aantal jaren 
een vereenvoudigde rapportage dus daar valt niet op te besparen). 

Voor het vaststellen van het aantal toestellen waarop dit van toepassing is, is gebruik 
gemaakt van een database afkomstig uit het afmeldsysteem van SCIOS (ontvangen via 
de heer G. Hommen van Cofely).  
 
Aantal toestellen scope 1 in het afmeldsysteem:      111.020 
Aantal toestellen waarvan het bouwjaar is vermeld in het afmeldsysteem:   47.845 
 
Vervolgens is op basis van het bouwjaar en op basis van merk en type bepaald wat het 
aantal toestellen uit deze 47845 is dat CE-markering heeft:  
De overgangsperiode tussen nationale keurmerken (VISA/GIVEG) naar de Europese 
CE-markering was 1992-1996. Als scheidslijn voor geen/wel CE is het jaartal 1994 
gekozen. Het aantal toestellen van 1994 of jonger bedraagt: 43030 toestellen. Op basis 
van merken van deze toestellen kon worden vastgesteld dat een klein deel van deze 
toestellen een industriële toepassing heeft (bijvoorbeeld stoomvormers). In totaal zijn dit 
circa 100 toestellen. Deze hebben geen CE-markering onder de GAD.Dit brengt het 
aandeel CE-toestellen op 43.030 – 100 = 42.930. Van de 47.845 toestellen waarvan het 
bouwjaar bekend is hebben dus circa 42.930 toestellen CE-markering, dat is circa 90%.  
 
 
Van de 111.020 toestellen in scope 1 in het afmeldsysteem hebben 47.219 toestellen 
een belasting hoger dan 130 kW. Hiervoor is berekend dat van de toestellen waarvan 
het bouwjaar bekend is, 90% is voorzien van CE-markering onder de GAD. Er van 
uitgaande dat dit percentage ook geldt voor de toestellen met een onbekend bouwjaar, 
dan is het totale aantal toestellen waarop een tijdsbesparing van toepassing is: 90% van 
47.219 = 42.497 toestellen.   
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Bijlage 5: Aantal gekwalificeerde medewerkers PO, PI en EBI 

Op basis van het bestand van  het aantal gekwalificeerde medewerkers PO, PI en EBI 
van Kiwa Nederland is een schatting gemaakt van het totaal aantal gekwalificeerde 
medewerkers in Nederland. Dit is uitgevoerd door de aantallen bij Kiwa geregistreerde 
medewerkers gegevens van Kiwa op te schalen naar het totaal aan de hand van het 
marktaandeel van Kiwa.  

totaal aantal 
personen 847 

     aantal PO 803 
     aantal PI  434 
     aantal EBI 267 
     

           PO PI EBI 
    totaal aantal aantal aantal 
  scope A (1 en 2) 738 692 306 184 
  scope B (3) 205 164 175 122 
  scope C (4) 19 0 19 19 
  scope D (5) 263 219 211 141 
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Bijlage 6: Grootste scope-1 toestellen in Nederland 

Op verzoek van Scios heeft Kiwa nagegaan wat het grootste Scope-1 toestel is op de 

Nederlandse markt (bestaande en/of nieuwe types). Hiertoe is contact gezocht met drie  

grote leveranciers/fabrikanten van deze toestellen.  

Het resultaat is weergegeven in het onderstaande overzicht. Het grootste bekende 

scope-1 toestel is 2200 kW.  

 

Fabrikant Type Belasting op 
bovenwaarde (kW) 

Rendamax 
 

R3410 HR100  2200 

Remeha  Gas 6HR 20 leden 
 

1485 

Nefit/Buderus/Bosch Buderus GK624VR 
  
 

1779,4  
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Deelonderzoek 5:  
Inspectieregimes in andere Europese landen 
 

Bestemd voor: SCIOS Taskforce Scope-indeling 
Betreft: Deelonderzoek 5  
Van: H. Salomons, R. Holtrop 
Datum: 10 juni 2015 
 

Tijdens het overleg van de Taskforce Scope-indeling van 16 september 2014 is een 
onderzoeksopdracht van SCIOS besproken die als volgt is geformuleerd: 
 
Stel een nieuwe scope-indeling vast die leidt tot verhoging van de effectiviteit en efficiëntie 
van de SCIOS certificatieregeling, rekening houdend met een evenwichtige 
lastenverlichting voor alle stakeholders waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan veiligheids- 
en milieueisen.  
 
In het kader van deze opdracht zijn in totaal vijf deelonderzoeken geformuleerd. De 
voorliggende conceptnotitie geeft invulling aan deelonderzoek 5: Inspectieregimes in 
andere Europese landen.  
 

Algemeen 
In de brief van Actal aan de staatssecretaris wordt gerefereerd aan het inspectieregime in 
Zweden waar er voor gekozen is om voor seriematig gebouwde kleine stookinstallaties 
(P<400 kW) geen inspectieplicht op te leggen. In plaats daarvan heeft men in Zweden 
gekozen voor informatieverstrekking over energiebesparende maatregelen.  

Zweden is binnen Europa een weinig representatief land omdat de aardgasmarkt en 
stookinstallatie populatie in Zweden zeer klein is.  

In dit onderzoek is nagegaan hoe de inspectie- en onderhoudsregimes zijn vormgegeven in 
andere Europese landen.  

Werkwijze 
Voor het inwinnen van deze informatie heeft Kiwa de contactpersonen binnen Marcogaz 
benaderd. Marcogaz is een technische vereniging van de  Europese aardgasindustrie die 
zich onder andere bezig houdt met technische regelgeving, normalisatie en certificatie met 
betrekking tot veiligheid van gasleidingsystemen en gasapparatuur. Kiwa heeft zitting in een 
van de technische commissies met betrekking tot gasinstallaties. De leden zijn afkomstig uit 
België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, Tsjechië, 
Verenigd Koninkrijk en Zwitserland 

Kiwa heeft deze leden benaderd met een enquête over het onderhouds- en inspectieregime 
voor gastoestellen (100-400 kW) in de utiliteit.  

Op deze enquête hebben de contactpersonen van België, Denemarken, Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk gereageerd.  

Daarna is op verzoek van Scios nog contact gezocht met het Zweedse milieuagentschap 

om nadere informatie in te winnen over het inspectieregime in Zweden.    



 

Inspectie- en onderhoudsregimes in andere Europese landen 

Hieronder zijn achtereenvolgens de resultaten in tekst en in een schema weergegeven 

Keuring voor bij ingebruikname 

De volgende landen kennen een verplichte keuring bij ingebruikname. 

België (Vlaanderen): ja 
Denemarken:  ja 
Duitsland: ja 
Frankrijk: nee 
Italie: ja 
Nederland: ja (d.w.z. wordt naar verwachting in 2015 opnieuw ingevoerd). 
Tsjechië:  ja  
Verenigd Koninkrijk:  ja 
Zweden:  decentraal geregeld *) 

Periodieke inspectie 
België (Vlaanderen): 1x per 4 jaar 
Denemarken:  1x per jaar of 1x per 3 jaar 
Duitsland:  1 x per 1, 2 of 3 jaar afhankelijk van het type toestel 
Frankrijk: Nee 
Italië:   ja, uitvoering conform specificaties fabrikant.  
Nederland: 1x per 4 jaar 
Tsjechië:  1x per 3 jaar of zo vaak als de fabrikant voorschrijft. 
Verenigd Koninkrijk: zo vaak als de fabrikant voorschrijft 
Zweden:  decentraal geregeld *) 

 
Periodiek onderhoud 
België (Vlaanderen): 1x 2 per jaar 
Denemarken:  1x per jaar 
Duitsland 1 x per 1, 2 of 3 jaar afhankelijk van het type toestel (combinatie met 

periodieke inspectie).  
Frankrijk: 1x per jaar in combinatie met inspectie 
Italië:  1x per 2 jaar 
Nederland: indien de inspectie uitwijst dat onderhoud nodig is.  
Tsjechië:  1x per 3 jaar of zo vaak als de fabrikant voorschrijft. 
Verenigd Koninkrijk:  verplicht in verhuurde woongebouwen en verplicht als uit de 

inspectieresultaten volgt dat dit nodig is.  
 

 
Verplichte officiële kwalificatie  
België (Vlaanderen): ja 
Denemarken:   ja 
Duitsland:  ja 
Frankrijk:  ja 
Italië:  Vrijwillige kwalificatie volgens ministerieel decreet. 
Nederland: ja  
Tsjechië:   ja  
Verenigd Koninkrijk:   ja 



  

Periodieke beoordeling competenties  
België (Vlaanderen): 1x per 5 jaar plus steekproefsgewijze controle van uitgevoerd werk. 
Denemarken:   Geen, wel een verplichte zelfcontrole elke 2 jaar en een 

steekproefsgewijze controle op uitgevoerd werk (20% van alle 
installaties wordt tijdens de levensduur gecontroleerd).  

Duitsland ja   
Frankrijk: ja (echter geen frequentie vastgesteld) 
Italië: Nee 
Nederland: 1x per 1 ½ jaar (keuringstechnicus); 1x per 3 jaar 

(onderhoudstechnicus). Het interval is het gevolg van de officiële 
erkenning van de keurings- en onderhoudstechnici volgens EN 17021 

Tsjechië:   1x per 5 jaar 
Verenigd Koninkrijk: 1x per 5 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
*) Zweden 
Volgens informatie van een medewerker van  het Zweedse milieuagentschap (Naturvårdsverket) zijn 
er inderdaad geen algemene bindende voorschriften voor installaties kleiner dan 400 kW. Dat 
betekent echter niet dat er geen inspecties worden uitgevoerd. De 290 lokale gemeenten hebben het 
mandaat om toezicht te houden en zij hebben de vrijheid om daar zelf invulling aan te geven.  
De betreffende medewerker merkte hierbij nog op dat men in Zweden niet zoveel 
gasverbrandingsinstallaties kleiner dan 1MW heeft als men zou verwachten met andere landen. In 
plaats daarvan domineert stadsverwarming. Gedurende de laatste decennia is ook de toepassing 
van elektrische warmtepompen behoorlijk toegenomen, mede onder invloed van dalende 
elektriciteitstarieven (consumenten hebben lange tijd minder dan 10 eurocent per kilowattuur 
betaald, tot 10 jaar geleden, en ook het afgelopen jaar was het tarief lager, namelijk circa 7 eurocent.



 
 

Verplichtingen met betrekking tot keuring en onderhoud stookinstallaties in Europese landen 

Land Keuring stookinstallatie 

 

Verplicht onderhoud 

 

Verplichte officiële 
kwalificatie 

Periodieke beoordeling 
competenties   

 
Bij ingebruikname Periodiek/ elke … jaar Indien V: / elke … jaar  Indien V: / elke … jaar 

België (Vlaanderen): 
 /4 /2  /5               )1

 

Denemarken:  
 /1 of 3 /1                        )2

 

Duitsland: 
 /1,2 of 3          /1,2 of 3   

Frankrijk: 
   /1  /…               )3

 

Italië: 
 /             )4

 /2                              )5
  

Nederland 
   /        )6

 /4 /                     )7
  /1½  of 3              )8

 

Tsjechië:  
 /3  of  )9                     /3  of  )9                      /5 

Verenigd Koninkrijk:  
 /             )9

 /4                  )10
  /5 

Zweden 11 
 

  
   

betekent: verplicht            betekent: niet verplicht 
 

                                                   
1 
Tevens steekproefsgewijze controle op uitgevoerd werk 

2
 Echter wel een verplichte zelfcontrole elke 2 jaar en een steekproefsgewijze controle op uitgevoerd werk.  

3 Geen frequentie vastgesteld 
4 
Conform specificatie fabrikant 

5
 Vrijwillige kwalificatie volgens ministerieel decreet 

6 
Op dit moment niet verplicht. Echter naar verwachting wordt de keuring bij ingebruikname in de loop van 2015 geherintroduceerd. 

7 
Alleen verplicht indien uit de keuring blijkt dat onderhoud noodzakelijk is. 

8  
Conform Scios elke 1½  jaar voor keuringstechnicus, elke 3 jaar voor onderhoudstechnicus. Het interval is het gevolg van de officiële erkenning van de keurings- en 

onderhoudstechnici volgens EN 17021. 
9 
Zo vaak als de fabrikant voorschrijft 

10 
Alleen verplicht in verhuurde woongebouwen en indien uit de keuringsresultaten blijkt dat het noodzakelijk is.  

11 Decentraal geregeld, niet in te vullen 



Bijlage: Vragenlijsten inspectieregime 
 
 

Assessment regulations inspection and maintenance gas installations with a heat output 100 - 400 kW 
 
The Dutch union SCIOS for inspection and maintenance for gas installations (heat output > 100 kW) wishes to assess national legislation and regulations 

on inspection and maintenance of gas appliances with a heat output 100 – 400 kW 

Please be so kind as to fill in the table for your own country.  

(The table is based on the Marcogaz format, but it different on several points).  

As a separate file we will send you an example for the Netherlands 

Thanks in advance. 

 
 
SCOPE 
 

 Commercial and collective gas appliances; GAD-appliances (CE-mark) as well as older appliances (before 1996) 

 100 kW < Heat Output < 400 kW.   

 

 

Information for filling the tables 

 

(A)     Inspection Gas Installation/Appliances: Ongoing inspection or assessment of work, carried out by a gas operative, by an appropriate industry body or a government 
agency, differentiating between "commissioning" and "service" during the operating phase. The latter may be based on periodic or risk 
based assessment,  

(B) Compulsory maintenance of Appliances: Periodic check/maintenance of gas appliances is requested by regulations 

(C) Regulated Profession: There is a mandatory requirement for the operative to register with an approved industry, professional or government body in order to 
carry out the work defined. State Yes or No  

(D)  Formal Qualification:  The operative requires mandatory formal qualifications (e.g. Diploma or Skills based certificate), as defined in the Professional 
Qualifications Directive, or documented confirmation of third party assessment of competency. State Yes or No and a brief description of 
the requirements.  

(E) Minimum Experience: Evidence of appropriate experience in the applicable areas of gas work the operative intends to carry out. 

(F) Periodic Assessment:   A formal periodic re-assessment of an operative competency, in the range of gas work carried out by the operative, by an accredited 
industry body or government agency. The re-assessment carried out at appropriate intervals. 

  



 

NATIONAL LEGISLATION AND REGULATIONS ON INSPECTION AND MAINTENANCE 100 - 400 kW         Country: België (Vlaanderen) 

 

 

Work Type Competency Inspection Gas Installation and 
Appliances 

(A) 

 

Compulsory 
maintenance of 

Appliances 

(B) 

Regulated 
Profession  

(C) 

(state YES or NO) 

Mandatory 

Formal 
Qualification 

(D) 

(state YES or NO) 

Minimum 
Experience  (E) 

Periodic 
Assessment (F) 

Commissioning 
(EBI) 

In service 

(PI) 

 

(PO) 

 
  

(State Yes or No) 

Combustion 
and 
Ventilation 

Combustion and 
ventilation 
requirements 

Ja.  

 

“keuring voor 
eerste 
ingebruikname”  

 

Ja.  

 

“verwarmings
- audit”, elke 
4 jaar voor 
gasgestookte 
toestellen.  

 

Vooral gericht 
op adviezen 
voor 
energiebespa
ring 

Ja 

“onderhoud”.  

Elke 2 jaar voor 
gasgestookte 
toestellen  

 

Nadruk op 
reinigen en 
emissiemeting 

 

Conclusie: 
goed/niet goed en 
veilig/niet veilig 

 

Ja Ja. Zie voetnoot.  Nee 

Ja.  

bijscholing + 
examen elke 5 
jaar 

 

en 

 

Steekproefsgewij
ze controle op 
onderhoud /keu-
ring/ 
verwarmingsaudit 

door aangewezen 
instellingen.   

Flueing Knowledge and 
understanding of all 
kinds of flue systems  

Gas  
Appliances 

  

Maintenance and 
inspection of 
domestic, residential 
and commercial gas 
appliances 

Er zijn drie soorten erkende technici:  
Erkend technicus vloeibare brandstof: PO vloeibare brandstof 
Erkend technicus gasvormige brandstof: PO gasvormige brandstof 
Erkend technicus verwarmingsaudit: bevat oa advies over vervanging van de ketel, over andere wijzigingen van het verwarmingssysteem en alternatieve oplossingen die een 
significante energiebesparing kunnen realiseren.  
 
Voor gasgestookte toestellen zijn er drie opleidingsniveaus. In toenemend niveau zijn dat:   
G1: Open afvoergebonden cv-toestellen (type B) 
G2: Gesloten cv-toestellen, als een product op de markt gebracht (type C) 
G3: Cv-toestellen  met ventilatorbrander 
 



 

NATIONAL LEGISLATION AND REGULATIONS ON INSPECTION AND MAINTENANCE 100 - 400 kW               Country: Czech Republic 

 

 

Work Type Competency 

Inspection Gas Installation and 
Appliances 

(A) 

 

Compulsory 
maintenance of 

Appliances 

(B) 

Regulated 
Profession 

(C) 

(state YES or 
NO) 

Mandatory 

Formal 
Qualification 

(D) 

(state YES or 
NO) 

Minimum Experience  (E) 
Periodic 

Assessment (F) 

Commissioning In service  
(State Yes or 

No) 
(State Yes or 

No) 
 (State Yes or No) 

Combustion 
and 

Ventilation 

Combustion and 
ventilation 

requirements Required 
immediately at 
the point the 
appliance is 

connected to 
the gas supply 

and brought into 
service 

(INITIAL 
REVISION 
REPORT) 

 

operational revision 

PERIOD: 1 PER 3 
YEARS 

(UNLESS OTHER 
REGULATIONS OR 

STATE 
SUPERVISORY 

BODIES 
OTHERWISE 
SPECIFIED) 

 

EVERY 
MANUFACTURER 

OF GAS 
APPLIANCES 

RECOMMENDS 
ROUTINE ANNUAL 

SERVICE 
INSPECTION FOR 

CORRECT AND SAFE 
OPERATION. 

operational revision 

PERIOD: 1 PER 3 
YEARS 

(UNLESS OTHER 
REGULATIONS OR 

STATE SUPERVISORY 
BODIES OTHERWISE 

SPECIFIED) 

 

EVERY 
MANUFACTURER OF 

GAS APPLIANCES 
RECOMMENDS 

ROUTINE ANNUAL 
SERVICE INSPECTION 
FOR CORRECT AND 
SAFE OPERATION 

YES 
YES 

 

Medically fit and must: 
 

a) have a university 
education  in a technical 

sence and at least one year 
of professional experience 

or 
b) have completed 

secondary vocational 
education in a technical 
sence and at least three 

years of professional 
experience or 

 
c) be trained in the relevant 
field and have a minimum of 
10 years experience; in this 
case the employee may be 
charged only with a testing 

device. 

 

YES 

1 per 5 years 
Flueing 

Knowledge and 
understanding of all 
kinds of flue systems 

Gas  
Appliances 

 

Maintenance and 
inspection of domestic, 

residential and 
commercial gas 

appliances 

 



 

NATIONAL LEGISLATION AND REGULATIONS ON INSPECTION AND MAINTENANCE 100 - 400 kW                      Country: Denmark 

 

 

Work Type Competency Inspection Gas Installation and 
Appliances 

(A) 

 

Compulsory 
maintenance 
of Appliances 

(B) 

Regulated 
Profession  

(C) 

(state YES or NO) 

Mandatory 

Formal 
Qualification 

(D) 

(state YES or NO) 

Minimum 
Experience  

(E) 

Periodic 
Assessment (F) 

Commissioning In service  (State Yes or No) (State Yes or No)  (State Yes or No) 

Combustion 
and 
Ventilation 

Combustion and 
ventilation 
requirements 

Heat output <120 
kW: First 
inspection on 
safety, efficiency 
and environment 
within 6 weeks 
after 
commissioning 

Heat out >120 
kW: First 
inspection on 
safety, efficiency 
and environment 
at the same time 
of commissioning   

Planned spot 
checking 
approved by the 
department of 
safety: 

Heat output 
<120kW: Spot 
checking similar 
types of boilers 
every 5

th
 year – 

open combustion 
every year 

Heat output 
>120kW: Spot 
checking similar 
types of units 
every 3

th
 year – 

smaller groups 
every year 

    

Heat out <120 
kW for the 
entire 
installation and 
closed 
combustion: 
No 

Heat out <120 
kW for the 
entire 
installation and 
open 
combustion: 
every 2

nd
 year 

Heat out >120 
kW every year 

Inspection: 
Approved gas 
distributor by the 
department of 
safety 

 

Maintenance: 
Approved firm by 
the department of 
safety  

Inspection: Yes 

 

Maintenance: Heat 
output <120 kW: Yes, 
3 week course with a 
written and practical 
exam. 

Heat output >120 
kW: Yes, 3 week 
course with a written 
and practical exam. 

   

No 

None, but 
demanded self 
control minimum 
every 2

nd
 year, 

and spot checking 
by the safety of 
the department. 

Flueing Knowledge and 
understanding of all 
kinds of flue systems  

Gas  
Appliances 

  

Maintenance and 
inspection of 
domestic, residential 
and commercial gas 
appliances 

 
Remarks: In Denmark there are two types of regulations, and it spilt with a heat output of 120 kW for the entire installation. The spot checking perform by the gas distributor 
makes a scheduled inspection for every unit for every 109

th
 year, or a chance of 20 % of a spot check in a life time for every single unit.   

 

 



 

NATIONAL LEGISLATION AND REGULATIONS ON INSPECTION AND MAINTENANCE 100 - 400 kW                      Country: FRANCE 

 

 

Work Type Competency Inspection Gas Installation and 
Appliances 

(A) 

 

Compulsory 
maintenanc

e of 
Appliances 

(B) 

Regulated 
Profession  

(C) 

(state YES or NO) 

Mandatory 

Formal 
Qualification 

(D) 

(state YES or NO) 

Minimum 
Experience  (E) 

Periodic 
Assessment 

(F) 

Commissioning In service  (State Yes or No) (State Yes or No)  (State Yes or No) 

Combustion 
and 
Ventilation 

Combustion and 
ventilation 
requirements Apartments buildings 

. Range  30 kW: 
"arrêté" 2 August 

1977, NF DTU 61.1. 

. Range 30-70 kW: 
"arrêté" 2 August 

1977, NF DTU 61.1 
and Specification 

AFG C321.4. 

. Range > 70 kW:  
"arrêté" 2 August 
1977, "arrêté" 23 

June 1996. 

- - - - - 

Public buildings 
(Etablissement 

Recevant du Public – 
ERP) 

. Range > 70 kW:  
"arrêté" 25 June 
1980, "arrêté" 31 
Janvier 1986 (fire 

regulation). 

Same references. 

YES 

 

Annual 
maintenance 

of existing 
gas 

appliances 
(boilers 4-

400kW) – No 
inspection for 

that range. 

- - - 

“décret n° 
2009-649” 
dated 9

th
 

June 2009 
and “arrêté” 
dated 15

th
 

September 
2009. 

YES 

 

Qualified operator 
as defined by the 

Law n°96-603 
dated 5

th
 July 

1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YES  

But not 
mandatory by 

law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YES (No 
frequency 
defined) 

 

Not 
systematic, if 

no change 
regarding the 
perimeter of 

the 
qualification of 
the operator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flueing Knowledge and 
understanding of all 
kinds of flue systems  

Gas  
Appliances 

  

Maintenance and 
inspection of 
domestic, residential 
and commercial gas 
appliances 



 
Remarks: (*) 
 
One of the inputs of the annual maintenance legislation [(B)(C)(D)] is the Directive Energy Performance of the Buildings 2002/91/EC, clause 8, otherwise national legislations for 
Health and Environment are applied. 
 

Three "main" documents define the technical references in France: 

 « Arrêté » of August 2
nd

 1977: Technical and safety rules applicable to domestic gas installations (gas network and LPG) located inside residential building and their 
dependencies. 

 National conventions « Professionel du gaz » dated  21st June 2011 (revision 22 November 2006) and « Professional Maintenance du Gaz »  dated 22th June 2004. 

 Standard NF DTU 61.1 «Gas intallation in domestic premises »   - 7 technical parts. 

 



 

NATIONAL LEGISLATION AND REGULATIONS ON INSPECTION AND MAINTENANCE 100 - 400 kW                      Country: Germany 

 
 

Work Type Competency Inspection Gas Installation and 
Appliances 

(A) 

 

Compulsory 
maintenance of 

Appliances 

(B) 

Regulated 
Profession  

(C) 

(state YES or NO) 

Mandatory 

Formal 
Qualification 

(D) 
(state YES or NO) 

Minimum 
Experience  (E) 

Periodic 
Assessment (F) 

Commissioning In service  (State Yes or No) (State Yes or No)  (State Yes or No) 

Combustion 
and 
Ventilation 

Combustion and 
ventilation 
requirements 

Construction 
Law 

§ 82 “flue system“ 
- Fireplaces may 
only be put into 
operation, when 
the chimney 
sweep has 
certified suitability 
and safe usability 
of (appliance and 
flue system) 

In additional 
relevant: § 3, 17, 
42

12
  

 

Combustion 
plant ordinance 

Separate 

Construction 
Law 

§ 3
13

  

Cleaning and  
Inspection 
ordinance

14
  

7. Product 
safety 
ordinance, 
GAD

15
 

Federal 
Imission 
Protection 
ordinance

16
 

See column 
before (A) – “In 
Service” 

Yes, gas installer 

Yes, chimney 
sweep 

Yes, gas installer 

Yes, chimney 
sweep 

Yes, see columns 
(C) and (D) 

Ongoing 
qualification to be 
on state of the art 
in relevant 
standards and 
laws 

Flueing Knowledge and 
understanding of all 
kinds of flue systems  

Gas  
Appliances 

  

Maintenance and 
inspection of 
domestic, residential 
and commercial gas 
appliances 

                                                   
12 § 3 Structural works as well as other works and installations … shall be arranged, erected, modified and maintained in such a way that public safety and order, in 
particular human life, health and the basic elements of natural living, are not jeopardised.  
§ 17 Only use of products/devices and appliances which are approved according to CE-directives  
§ 42 Fireplaces, fuel pipework and any other equipment for supply of heat must be fireproof and reliable in operation. 
13

 § 3 Structural works as well as other works and installations … shall be arranged, erected, modified and maintained in such a way that public safety and order, in 

particular human life, health and the basic elements of natural living, are not jeopardised. 
14 Periodic inspection of flue system and appliance including measurement of CO-content in flue gas. Cleaning of appliance, Combustion air supply, Discharge of products 
of combustion (chimney sweep) 
15 7. Product safety ordinance, GAD - Regular inspection according Instruction manual of appliance (gas installer) 
16

 § 15 measurement of flue gas loss every 2 or 3 years (exeptions for condensing gas appliances) – (chimney sweep) 



Installation room 
for appliances 
over 100 kW 

Ventilation 
requirement 

Fire safety 
requirements 

 
Remarks:…… 
 
Inspection and maintenance requirements of appliances are not depending on output of the appliances (same requirements as for smaller appliances) 
Note: Only partly translation of content of paragraphs and no authorised translation of paragraphs in footnotes 
 
 

 



 

NATIONAL LEGISLATION AND REGULATIONS ON INSPECTION AND MAINTENANCE 100 - 400 kW                      Country: ITALY 

 

 

Work Type Competency Inspection Gas Installation and 
Appliances 

(A) 

 

Compulsory 
maintenanc

e of 
Appliances 

(B) 

Regulated 
Profession  

(C) 

(state YES or NO) 

Mandatory 

Formal 
Qualification 

(D) 

(state YES or NO) 

Minimum 
Experience  (E) 

Periodic 
Assessment 

(F) 

Commissioning In service  (State Yes or No) (State Yes or No)  (State Yes or No) 

Combustion 
and 
Ventilation 

Combustion and 
ventilation 
requirements 

PLAN TEST AND 
OPERATION TESTS  TO 
VERIFY SAFETY AND 
EFFICIENCY, WHEN 
APPLIANCE IS 
CONNECTED TO THE 
GAS SUPPLY. 

 

IN ACCORDANCE WITH 
THE PERIODIC 
REQUIREMENTS AS 
SPECIFIED BY THE 
APPLIANCE 
MANUFACTURER. 
SAFETY AND 
EFFICIENCY  

  

YES  

ONLY FOR 
BOILERS 

P>100KW 

EVERY 2 
YEARS NO 

AS PER MINISTRY 
DECREE 37/08 

“HABILITATED GAS 
INSTALLER AND 
GAS APPLIANCES 
MAINTENANCE 
OPERATOR 

NO 

ACCESS TO 
PROFESSION AS 
DEFINED BY 
MINISTRY DECREE 
37/08 (*) 

FROM 2 TO 4 
YEARS IN 

CONFORMITY OF 

MINISTRY DECREE 
37/08 

NONE Flueing Knowledge and 
understanding of all 
kinds of flue systems  

Gas  
Appliances 

  

Maintenance and 
inspection of 
domestic, residential 
and commercial gas 
appliances 

 
Remarks: (*) 
From October 2014: Qualification and thirdy party conformity assessment as per UNI 11554 “Non-regulated professions - Gas operators working on gas plants supplied by 
distribution network - Knowledge, skill and competence requirements”  and UNI PdR 11 “Recommendations for third party conformity assessment to UNI 11554 “Non-regulated 
professions - Gas operators working on gas plants supplied by distribution network - Knowledge, skill and competence requirements”  (Voluntary agreement) 
 
 
 
 
 
 

 

 

NATIONAL LEGISLATION AND REGULATIONS ON INSPECTION AND MAINTENANCE 100 - 400 kW                      NETHERLANDS (01/01/2015) 

 



 

Work Type Competency Inspection Gas Installation and 
Appliances 

(A) 

 

Compulsory 
maintenance of 

Appliances 

(B) 

Regulated 
Profession  

(C) 

(state YES or NO) 

Mandatory 

Formal 
Qualification 

(D) 

(state YES or NO) 

Minimum 
Experience  (E) 

Periodic 
Assessment (F) 

Commissioning In service  Yes   (State Yes or No) 

Combustion 
and 
Ventilation 

Combustion and 
ventilation 
requirements 

Nee 

 

Naar verwachting 
wijzigt dit in de 
loop van 2015 in:  

 

Ja 

Eerste keuring op 
veilig 
functioneren, 
optimale 
verbranding en 
energiezuinigheid
binnen 6 weken 
na ingebruikname  

Elke 4 jaar  

keuring op 
veilig 
functioneren, 
optimale 
verbranding 
en 
energiezuinig
heid. 

   

 

 

 

 

 

Alleen indien uit 
de keuring (A) 
blijkt dat 
onderhoud 
noodzakelijk is.   

Keuring: Ja 

 

Onderhoud: 
Vrijwillig  

Keuring: Ja  

 

Onderhoud: 
Vrijwillig 

Keuring: Nee 

 

Onderhoud: Nee 

Keuring: ja, elke  
1,5 jaar )* 

 

Onderhoud: ja, 
elke 3 jaar )*  

Flueing Knowledge and 
understanding of all 
kinds of flue systems  

Gas  
Appliances 

  

Maintenance and 
inspection of 
domestic, residential 
and commercial gas 
appliances 

 
)* Auditfrequentie volgens Scios. 
 
 
 
 
 

 



 

 

NATIONAL LEGISLATION AND REGULATIONS ON INSPECTION AND MAINTENANCE 100 - 400 kW  Country: United Kingdom (October 2014) 

 

 

Work Type Competency Inspection Gas Installation and 
Appliances 

(A) 

 

Compulsory 
maintenance of 

Appliances 

(B) 

Regulated 
Profession  

(C) 

(state YES or NO) 

Mandatory 

Formal 
Qualification 

(D) 

(state YES or NO) 

Minimum 
Experience  (E) 

Periodic 
Assessment (F) 

Commissioning In service  (State Yes or No) (State Yes or No)  (State Yes or No) 

Combustion 
and 
Ventilation 

Combustion and 
ventilation 
requirements 

Required 
immediately at 
the point the 
appliance is 
connected to the 
gas supply and 
brought into 
service. Safety 
and efficiency 

In 
accordance 
with the 
periodic 
requirements 
as specified 
by the 
appliance 
manufacturer. 
Safety and 
efficiency 

 

 

 

 

No mandatory 
requirement 
unless installed in 
rented domestic 
premises. 

 

If checks at point 
A identify a safety 
risk appliances 
are made safe.  

Yes Yes 

Must hold current 
and valid 
Certificate of gas 
safety 
competence and 
be Registered 
with Gas Safe 
Register 
(mandatory gas 
registration 
scheme) 

Certificates of gas 
safety 
competence are 
renewable every 
5 years. 
Registration with 
GSR is annual. 

Flueing Knowledge and 
understanding of all 
kinds of flue systems  

Gas  
Appliances 

  

Maintenance and 
inspection of 
domestic, residential 
and commercial gas 
appliances 

 
Remarks:…… 

 

 


