
 

 Wijzigingsblad    
 

 1 

Betreft BRL:  GASKEUR CV: 2010 d.d.: februari 2011 

Nummer: 2013-05  d.d.: september 2013  

 

Vastgesteld TC Gaskeur d.d.: 24-10-2013 

Vastgesteld CvD EPK d.d.: 04-11-2013   Aanvaard door Kiwa Nederland B.V. d.d.: 12-12-2013 
 
 

Onderwerp: Controleonderzoek gascategorie I2L en I2EK 

 
 
 

Aanleiding 

Er is sprake van een nieuwe toestelcategorie voor Nederland. De categorie is I2EK. 

Bij de K-groep hoort het referentiegas G25.3. Voor de E-groep is dit G20. 

Met de komst van de nieuwe K- en E-groep voor Nederland moeten de toestellen geschikt zijn voor 

deze beide referentiegassen. In eerste instantie zal alleen het gas gedistribueerd worden voor 

toestellen geschikt voor de K-groep. Later volgt gas geschikt voor de E-groep. 

 

Na een, nog nader door de overheid te bepalen, overgangsperiode komt de L-groep (referentiegas 

G25) voor Nederland te vervallen. Vooralsnog is een toestelcategorie gebaseerd op de L-groep, naast 

een toestelcategorie gebaseerd op de K-groep, toegestaan. 

 

Vraag is op welk referentiegas het controleonderzoek moet worden uitgevoerd indien de 

toestelcategorieën van het toestel zowel I2L en I2EK zijn. Het antwoord op deze vraag is dat indien 

initieel het toestel beoordeeld is voor de toestelcategorieën I2L en I2EK het controleonderzoek 

uitgevoerd dient te worden met referentiegas G25.3. 

 

Wijziging 

 

Voeg opmerking 7) toe onder de onderzoeksmatrix in artikel 9.1: 

 

7) Op een toestel dat als I2EK toestel wordt geleverd dient het controleonderzoek uitgevoerd te 

worden met referentiegas G25.3, waarbij het toestel conform installatie-instructies is afgesteld 

op dit gas.  

Indien het I2EK toestel: 

1. niet voldoet aan een eis bij het controle onderzoek  

2. en bij het verkrijgen van het Gaskeur voor de categorie I2EK  gebruik is gemaakt van de 

onder 2 genoemde optie van artikel 6.1.1.1 “Overgangsregeling toestelmodificaties van 

toestel categorie I2L naar toestel categorie I2EK “ (zie aanvulling 2013-03),  

kan de fabrikant verzoeken de product controle met het referentie gas G25 uit te voeren,  

waarbij het toestel conform installatie-instructies is afgesteld op G25 . Hierbij dienen alleen die 

beoordelingen te worden uitgevoerd waarbij niet aan de eisen bij toepassing van G25.3 werd 

voldaan.  

Als het toestel bij deze testen met G25 wel voldoet aan de eisen, is overeenstemming met de 

BRL voldoende aangetoond. 

 


