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Brandstoftoevoersysteem (Scope 7) 

Wet- en regelgeving 

Bouwbesluit 2012 

SCIOS Scope 7 Brandstofleidingen 

Activiteitenbesluit Milieubeheer 

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

NEN 8078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-
eisen - Bestaande bouw 

NPR 3378 Praktijkrichtlijn gasinstallaties 

NEN-EN 15001-1 Gasinfrastructuur – Gasinstallatieleidingen. Gedetailleerde functionele 
eisen voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en beproeving 

NEN-EN 15001-2 Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen Gedetailleerde functionele 
eisen voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud 

NEN-EN 1775 Gasvoorziening - Gasleidingen in gebouwen. Functionele aanbevelingen 

NEN 3028 nl Eisen voor verbrandingsinstallaties 

 

Toelichting 

De leiding van de brandstoftoevoer in een gebouw. 

Het betreft gebouwgebonden toepassingen van aardgastoevoerleidingen en olieleidingen naar 
installaties voor ruimteverwarming en voor industriële toepassingen. Het gaat dus om 
leidingen en leidingwerk, inclusief koppelingen, afsluiters, (druk)meters enz., vanaf het 
leverpunt van de leverancier tot de verwarmings- of stookinstallatie. 

 

Voorschriften 

Net als bij stookinstallaties vindt er voor de brandstoftoevoersystemen een Eerste Bijzondere 
Inspectie (EBI) plaats. Omdat elk leidingsysteem voor de toevoer van brandstof uniek is, is het 
van belang dat al in het ontwerpstadium de brandstoftoevoerleidingen worden gecontroleerd 
tijdens het ontwerp, de aanleg, en in de fase van ingebruikname van de leiding of deze is 
ontworpen, aangelegd en beproefd volgens de (nationaal) geldende veiligheidsvoorschriften 
en de voorschriften van de leveranciers inzake veiligheid en milieubescherming. Daarnaast zal 
moeten worden beoordeeld of de leiding in de omgeving waarin deze is gelegd, voldoet aan 
de relevante voorschriften zodat de leiding ook op de lange termijn veilig kan functioneren en 
het milieu niet onnodig wordt belast. Deze meet- en beoordelingsgegevens worden vastgelegd 
in een rapport: het basisverslag (EBI). Dit basisverslag wordt tevens gebruikt voor de 
periodieke keuring/inspecties. Wanneer de leiding voldoet aan de eisen wordt een 
“certificaat van ingebruikname” afgegeven. 
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Brandstoftoevoersysteem (Scope 7) 

Na de Eerste Bijzondere Inspectie, vindt periodiek een inspectie plaats aan 
brandstoftoevoerleidingen. Hierbij wordt beoordeeld of de leiding, inclusief toebehoren, nog 
in een zodanige staat verkeert, dat deze aan de geldende eisen inzake veiligheid en milieu 
voldoet. Dit omvat een controle op de staat van de leiding en de functionaliteit van de 
afsluiters. Indien van toepassing, wordt ook de juiste afstelling van de 
gasdrukregelapparatuur tijdens normaal bedrijf en van beveiligingsapparatuur bij afwijkende 
omstandigheden gecontroleerd. Ook controles op dichtheid van de leiding en het detecteren 
van eventuele lekken behoren daartoe. Dit geschiedt aan de hand van de in het basisverslag 
vastgelegde gegevens. 

 

Omdat inspecties aan brandstofleidingen geheel afwijken van inspecties aan stooktoestellen 
en hun afvoersystemen, bestaat hiervoor een aparte scope in de SCIOS-regeling, namelijk 
scope 7 (brandstoftoevoerleidingen). De scope is afgeleid van normen die vanuit het 
Bouwbesluit zijn aangewezen. 

Scope 7 is onderverdeeld in 3 “deel” scopes, te weten: 

• Scope 7a: is van toepassing voor gebouwgebonden toepassingen met een gasdruk < 0,5 
bar (= 500 mbar). 

• Scope 7b: is van toepassing voor leidingen voor industriële toepassingen met een 
gasdruk ≥ 0,5 bar (= ≥ 500mbar). 

• Scope 7c: is van toepassing voor olieleidingen. 

 

Scope 7 is afgeleid van de normen die vanuit het Bouwbesluit 2012 zijn aangewezen. 
Aangewezen normen vanuit het Bouwbesluit 2012, voor scope 7a:  

• NEN 1078: eisen en bepalingsmethoden voor een gebouwgebonden voorziening voor 
gas met een werkdruk tot ten hoogste 500 mbar (nieuwbouw). 

• NEN 8078: eisen en bepalingsmethoden voor een gebouwgebonden voorziening voor 
gas met een werkdruk tot ten hoogste 500 mbar (bestaande bouw). 

• Praktijkrichtlijn NPR 3378: opstelplaatsen van gastoestellen, opstellingsruimten en 
stookruimten (leidraad bij NEN 1078). 

• Tevens is van toepassing EN 1775: functionele aanbevelingen voor gasvoorzieningen en 
gasleidingen in gebouwen met een maximale werkdruk ≤ 5 bar. 

Aangewezen normen vanuit het Bouwbesluit 2012, voor scope 7b: 

• NEN-EN 15001: Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter 
dan 0,5 bar voor industriële- en groter dan 5 bar voor industriële- en niet-industriële 
gasinstallaties.  

Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen voor ontwerp, materialen, constructie, 
inspectie en beproeving.  

Deel 2: Gedetailleerde functionele eisen voor inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en 
onderhoud. 
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Brandstoftoevoersysteem (Scope 7) 

• NEN 2078: (is ingetrokken en vervangen door NEN-EN 15001 deel 1 en 2). 

 

Naleving voorschriften 

SCIOS scope 7a/b inspectie is van toepassing op een brandstoftoevoersysteem waar 
gasvormige brandstoffen als medium doorheen gaan en waarbij het vermogen van de 
aangesloten stookinstallaties afzonderlijk of cascade opstellingen groter is dan 100 kW. Deze 
toestellen kunnen zich in een opstellingsruimte of een stookruimte bevinden. Zie hiertoe 
hoofdstuk “Stookinstallatie”. Daarnaast zijn er de verplichte scope 7c inspecties voor 
brandstoftoevoersystemen waar vloeibare brandstoffen als medium doorheen gaan en de 
ondergrens voor verplichte keuring op 20 kW ligt. 

Voor stookinstallaties met een afzonderlijk vermogen (of in cascade) van minder dan 100 kW, 
b.v. 2 heaters of verwarmingsketels in een bedrijfshal (geen stookruimte) geldt geen 
keuringsplicht op de toestellen en op de gasleiding, mits op dezelfde gasleiding geen 
toestellen zijn aangesloten die wel keurings-plichtig zijn. Wanneer een gasleiding keurings-
plichtig is, geldt dit dus voor de gehele gasleiding achter de gasmeter dus ook de delen waar 
niet keurings-plichtige stookinstallaties op aangesloten zijn.  

 

De inspectie moet worden uitgevoerd door een speciaal voor de scope 7 gecertificeerd 
bedrijf.  

De verplichte keuringsfrequentie is afhankelijk van de soort scope: 

• Scope 7a: een “kleine” periodieke inspectie vindt plaats na vier jaar en een “grote” 
periodieke inspectie na acht jaar.  

• Scope 7b: een “kleine” periodieke inspectie vindt plaats na vier jaar en een “grote” 
periodieke inspectie na acht jaar. 

• Scope 7c-olieleidingen: de inspectiefrequentie is afhankelijk van de 
toestelinspectiefrequentie. In geval van >20<100 kW vierjaarlijks, in geval van >100 kW 
tweejaarlijks. 

Met deze periodieke inspecties (PI) wordt de staat van de leidingen beoordeeld, evenals de 
veiligheidskleppen, afsluiters, drukregulatoren en overige appendages. 

 

Onderhoudsverplichting en/of herstelwerkzaamheden gelden slechts wanneer de verplichte 
inspectie dat uitwijst. Het herstellen van gebreken moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd 
(uiterlijk binnen twee weken voor inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen). 
Onderhoud of reparatie kan dus plaatsvinden na de periodieke inspectie. Dit kan, omdat een 
brandstofleiding, op eventuele afsluiters en regelaars na, geen bewegende delen bevat. De 
kwaliteitsachteruitgang wordt vooral veroorzaakt door veroudering van de materialen en door 
corrosieprocessen. Herstelwerkzaamheden, waarbij veiligheid in het geding kan zijn, worden 
door gekwalificeerde installatie- of onderhoudsbedrijven uitgevoerd. 
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Brandstoftoevoersysteem (Scope 7) 

Wanneer de herstelwerkzaamheden geen gas-technische veiligheidsrisico’s met zich 
meebrengen, zoals bijvoorbeeld het schilderen van een bovengrondse leiding, dan kunnen 
deze werkzaamheden ook worden uitgevoerd, afhankelijk van de kwalificaties van het 
personeel, door de eigen technische dienst. 

Voor aardgasleidingen is in de SCIOS-regeling vastgelegd wat de werkzaamheden inhouden. 
Voor olieleidingen en vloeibare gasleidingen zijn de werkzaamheden beschreven in de van 
toepassing zijnde PGS-publicatie (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen). Dit geldt eveneens 
voor de inspecties. 

 

Documenten 
- Basisverslag van Eerste en Bijzondere Inspectie (EBI-rapport). 

- Tekeningen van de leiding(en) en eventuele revisie tekeningen. 

- Certificaat van ingebruikname. 

- “Certificaat van Inspectie", verklaring van inspectie. 

- Logboek. 

- Keuringsrapport (scope 7a, < 0,5 bar). 

- Keuringsrapport (Scope 7b, > 0,5 bar). 

- Keuringsrapport (scope 7c, olieleiding). 

 

Opmerkingen 
Scopes 
De SCIOS Certificatieregeling omvat drie regelingen: Inspectie van Stookinstallaties (Scope 1 
t/m 7), Inspectie van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen (Scope 8 t/m 12) 
en Inspectie van verwarmingssystemen (Scope 14). Zie het hoofdstuk “SCIOS Scopes” voor de 
exacte weergave hiervan. 

 

NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties 

Deze norm bevat eisen voor stookruimten en opstellingsruimten en regelt voornamelijk de 
brandveilige opstelling van verbrandingstoestellen volgens Bouwbesluit 2012. De norm is 
bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het ontwerpen, installeren en 
controleren/inspecteren van verbrandingstoestellen. 

 


