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Afzuiginstallatie keuken 

Wet- en regelgeving 
HACCP / Warenwet 

NEN 1078 nl  Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - 
Prestatie-eisen - Nieuwbouw 

NEN 7244-6 nl  Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot 
en met 16 bar - Deel 6: Specifieke functionele eisen voor 
aansluitleidingen 

NPR 3378 nl  Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen 

NEN-EN 16282-1t/m8 Apparatuur voor bedrijfskeukens - Onderdelen voor de ventilatie van 
bedrijfskeukens 

ISSO-publicatie 112  Grootkeukenventilatie 

 

Toelichting 
Afzuiginstallatie in grootkeukens. De ventilatie van professionele keukens vereist bijzondere 
aandacht omwille van de hoeveelheid uitgestoten vervuilde stoffen en de hoeveelheid 
warmte die vrijkomt. 

 

Voorschriften 
• De normen NEN-EN 16282-1 t/m 8 zijn er om de berekening van het luchtdebiet en 

het ontwerp van het ventilatiesysteem te vergemakkelijken. 

- Deel 1 – Algemene eisen 

- Deel 2 – Ontwerp en veiligheidseisen 

- Deel 3 – Ventilatie-plafonds voor keukens; ontwerp en veiligheidseisen 

- Deel 4 – In- en uitlaten voor lucht; ontwerp en veiligheidseisen 

- Deel 5 – Luchtkanalen – ontwerp en dimensionering 

- Deel 6 – Aërosolafscheiders – Ontwerp en veiligheidseisen 

- Deel 7 – Installatie en gebruik vaste brandbestrijding systemen 

- Deel 8 – Installaties voor de behandeling van kookdampen – Eisen en beproeven 

• Ventilatie in grootkeukens heeft als doel het afvoeren van: 

- geproduceerde warmte; 

- waterdamp; 

- geuren; 

- overige verontreinigingen. 

• Kernpunt van afzuiging in een keuken is hygiëne. Het grote gevaar in keukens is 
condensatie op wanden en vloeren. Hierdoor kan opeenhoping van vuil en bacteriën 
ontstaan. De belangrijkste eis is dat er voldoende luchtsnelheid is ter plaatse van de 
aanzuigopening van de afzuigkap (minimaal 0,3 m/s). 
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Afzuiginstallatie keuken 

• Brandgevaar als gevolg van vetophoping. 

• Het Activiteitenbesluit stelt alleen regels aan de eventuele geurhinder die het 
uitblazen van de lucht tot gevolg kan hebben. Hierin wordt verwezen naar de 
Ministeriële Regeling.  

 

Naleving voorschriften 
• Dampen die vrijkomen in een ruimte waarin voedingsmiddelen worden bereid, moeten 

worden afgezogen zonder dat zij zich kunnen verspreiden. De afvoerleiding voor de 
dampen moet gasdicht zijn uitgevoerd.  

• De uitmonding van het afvoerkanaal dient ten minste twee meter boven de hoogste 
daklijn te liggen van de binnen 25 m van de uitmonding gelegen gebouwen. Een andere 
mogelijkheid is het aanbrengen van een doelmatige ontgeuringsinstallatie in de 
afvoerinstallatie (Ministeriële Regeling). Dit soort maatregelen volgen meestal ook uit 
de beoordeling volgens het Activiteitenbesluit. Deze eisen gelden niet als het bedrijf 
zich bevindt op een gezoneerd industrieterrein of op een bedrijventerrein met minder 
dan één gevoelig gebouw per hectare. 

• Een ontgeuringsinstallatie is niet noodzakelijk in de volgende twee gevallen: 

- Indien een ventilatiesysteem of luchtbehandelingsinstallatie geen geurhinder 
ondervindt. 

- Indien de afvoerleiding naar het oordeel van het bevoegd gezag zodanig is 
gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen in de buitenlucht is 
gewaarborgd en geurhinder wordt voorkomen. 

• De dampen die worden afgezogen bij het grillen, anders dan door een houtskoolgrill, 
dan wel frituren of bakken in olie of vet, worden alvorens in de buitenlucht te worden 
afgevoerd, geleid door een verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter. 

• Alle luchtafvoerkanalen, filters e.d. die zijn aangesloten op keukenapparaten zoals 
ovens, grills e.d. worden eenmaal per jaar geïnspecteerd en indien nodig gereinigd. Dit 
dient te geschieden door een daartoe bevoegd bedrijf welke na afloop van elke 
inspectie een schriftelijke rapportage overhandigt. 

• De filters boven het kookfornuis en de friteuse zijn opgenomen in het schoonmaak-
programma van de keuken en worden minstens eenmaal per week gereinigd door het 
dienstdoend personeel. 

• De afzuiginstallatie van de keuken dient opgenomen te zijn in de RI&E van de keuken, 
waarin aangetoond wordt dat aan de Arbo-eisen wordt voldaan. 

 

Documenten 
- Inspectierapporten luchtafvoerkanalen, filters e.d. 

- Lijst met de frequentie van de schoonmaak van de filters. 

- RI&E (keuken). 
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Opmerkingen 
Indien in de keuken gastoestellen zijn opgesteld, worden aanvullende eisen gesteld aan de 
afzuiginstallatie in onder andere NEN 1078, NEN 7244-6 en NPR 3378. 


