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Algemeen 
 

1 Inleiding 

 

Deze brochure bevat algemene richtlijnen over een aardgasaansluiting en is een naslagwerk voor de einddistri-

butiegebruiker (klant), de architect en de installateur. 

 

Als de klant een aanvraag voor een nieuwe aansluiting of een wijziging aan zijn bestaande aansluiting heeft 

gedaan bij Infrax, ontvangt de klant een “persoonlijk stappenplan”. Dit is een brochure op maat van de klant 

waarin stapsgewijs wordt uitgelegd welke voorbereidende werken de klant moet uitvoeren, alvorens Infrax 

langskomt om de aansluitwerken uit te voeren. Het persoonlijke stappenplan geldt dan ook als enige correcte 

document, indien er een conflict zou zijn met de algemene richtlijnen die in deze brochure worden beschreven.  

 

2 Toepassingsgebied  
 

 

Residentiële aansluitingen 

Eengezinswoning Appartement <10 

wooneenheden 

Appartement  10 

wooneenheden 

- op lagedruknet 

- gelegen op max. 25 m 

van de rooilijn 

- max. 3 m binnen(*) 

- max. gevraagd gasde-

biet 10 m³/uur 

 

- op lagedruknet 

- <10 wooneenheden met 

elk een eigen teller 

- gelegen op max. 25 m 

van de rooilijn 

- max. 3 m binnen(*) op 

gelijkvloers bij 2 woon-

eenheden 

- max. 6 m binnen(*) op 

gelijkvloers vanaf 3 

wooneenheden 

- max. 3 m binnen(*) op 

eerste kelderverdieping 

- max. gevraagd gasde-

biet 10 m³/uur per woon-

eenheid 

 

- op lagedruknet 

-  10 wooneenheden met 

elk een eigen teller 

- max. 6 m binnen(*) op 

gelijkvloers 

- max. 3 m binnen(*) op 

eerste kelderverdieping 

- max. gevraagd gasde-

biet 10 m³/uur per woon-

eenheid 

 

- (*) de vermelde maximumafstand heeft betrekking op de afstand tussen 

de aardgasmeter en de plaats waar de aardgasaansluiting buiten het 

gebouw uitmondt in open lucht. 

 

Tabel 1 
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Ambachtelijke en industriële aansluitingen 

Ambachtelijk gebouw Groot industrieel gebouw 

- kantoorgebouw, loods, werkplaats, 

winkel,… 

- op lagedruknet 

- max. 3 m binnen(*) 

- gelegen op max. 25 m van de rooilijn 

- max. gevraagd gasdebiet 40 m³/uur 

 

- kantoorgebouw, loods, werkplaats, 

winkel,… 

- op lagedruknet 

- gelegen op max. 25 m van de rooilijn 

- gevraagd gasdebiet >40 m³/uur 

 

(*) de vermelde maximumafstand heeft betrekking op de afstand tussen de aardgasmeter en de plaats waar de 

aardgasaansluiting buiten het gebouw uitmondt in open lucht. 

Tabel 2 

 

 

 

3 Algemene voorschriften 

 

Naast deze voorschriften dient de installatie te voldoen aan de laatste versie van : 

- het plaatselijk politie-, gemeente- of brandweerreglement. 

- de wetten en decreten, Koninklijke Besluiten, Ministeriële Besluiten 

- de Belgische normen, in het bijzonder de normen 

- NBN D51-001, NBN D51-003, NBN D51-004 op de aardgasbinneninstallaties  

- NBN S21-201, 202, 203, 207 op de brandbeveiliging,  

- NBN B61-001, NBN B61-002 op voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van ver-

brandingsproducten bij grotere installaties  

- NBN D50-001 op ventilatievoorzieningen in woongebouwen en andere. 
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4 Definities 

 

Aansluitbocht/energiebocht Een aansluitbocht of energiebocht bestaat uit 5 afzonderlijke pvc-bui-

zen die door een klem worden samengehouden. Een aansluitbocht 

dient voor de doorvoer van kabels en leidingen van de nutsvoorzienin-

gen – elektriciteit, aardgas, water, teledistributie en telefoon – van bui-

ten de woning of het gebouw naar het gelijkvloers. De bouwheer plaatst 

de aansluitbocht tijdens het maken van de fundering. 

Aansluiting 

 

Een aardgasaansluiting is het geheel van uitrustingen – zoals de aan-

sluitleiding en de meetinrichting – dat het aardgas van het distributienet 

tot in de woning of handelsruimte brengt. 

Aansluitleiding 

 

De leiding en toebehoren tussen de aardgasmeter en de distributielei-

ding als deel van de aansluiting. 

Binneninstallatie Een binneninstallatie is een geheel van uitrustingen – zoals de aargas-

leidingen, de toestellen, de kranen ... – dat de aardas verdeelt in de wo-

ning of handelsruimte. De klant moet de binneninstallatie laten plaatsen 

door een installateur in overeenstemming met de normen NBN D 51-

003 en NBN D51-004. 

Buitenafsluiter 

 

Een buitenafsluiter is een afsluitorgaan dat Infrax plaatst op het buiten-

gedeelte van de aansluitleiding, meestal staat de buitenafsluiter op het 

openbaar terrein. De buitenafsluiter moet steeds bereikbaar zijn. 

Cerga-installateur 

 

De installateur die het Cerga-label heeft overeenkomstig het regle-

ment opgesteld door de Raad voor de habilitatie. De lijst van installa-

teurs met Cerga-label staat op www.cerga.be. 

Aansluitleiding 

 

De leiding en toebehoren tussen de aardgasmeter en de distributielei-

ding als deel van de aansluiting. 

Distributienetbeheerder - 

DNB 

 

Elke beheerder van een distributienet die is aangewezen overeenkom-

stig artikel 6 van het Aardgasdecreet. 

Druk 

- Normale werkdruk toe-

stel: 

- Leveringsdruk: 

- Distributiedruk: 

 

- vereiste druk die een normale en hygiënische verbranding 

verzekert 

- druk aan de uitgang van de aardgasmeter 

- voedingsdruk in het net van de distributienetbeheerder 

 
 

Eindafnemer 

 

Elke natuurlijke of rechtspersoon die aardgas koopt voor eigen gebruik 

en daartoe is aangesloten op het distributienet of die, bij gebrek hier-

aan, bewaarder is van een aansluiting. 

Aansluitbocht/energiebocht Een aansluitbocht of energiebocht bestaat uit 5 afzonderlijke pvc-bui-

zen die door een klem worden samengehouden. Een aansluitbocht 

dient voor de doorvoer van kabels en leidingen van de nutsvoorzienin-

http://www.cerga.be/
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gen – elektriciteit, aardgas, water, teledistributie en telefoon – van bui-

ten de woning of het gebouw naar het gelijkvloers. De bouwheer 

plaatst de aansluitbocht tijdens het maken van de fundering. 

 

Energiesteen Een energiesteen bestaat uit 5 afzonderlijke pvc-buizen, die door een 

klem worden samengehouden. Een energiesteen dient voor de door-

voer van kabels en leidingen van de nutsvoorzieningen – elektriciteit, 

aardgas, water, teledistributie en telefoon – van buiten naar de kelder 

van een ééngezinswoning of handelsruimte. De bouwheer plaatst de 

energiesteen tijdens de opbouw van de keldermuren. 

Erkend controleorganisme 

 

Enkel de controleorganismes erkend door de raad van Cerga zijn ge-

machtigd om de installatie te keuren, in het kader van het openen van 

de aardgasmeter op een nieuwe of gedeeltelijk vernieuwde binnenin-

stallatie. 

U kan de lijst van de erkende controleorganismes terugvinden op de 

website www.cerga.be. 

Gebouw Elk gebouw dat volledig gesloten is. 

Wordt eveneens beschouwd als een gebouw: 

- een veranda of carport  die volledig gesloten is 

- een open ruimte onder een gebouw (al dan niet doorgang) 

Wordt niet beschouwd als een gebouw: 

- een veranda of carport met minstens één volledig open 

wand in verbinding met de buitenlucht 

 

Elk gebouw waarvan het verticaal volume meerdere woon-

eenheden bevat wordt als één gebouw beschouwd. 

 
 

Gladde wachtbuis Een Benor-gekeurde PVC-buis met gladde, niet-geribde binnenwand 

bestemd voor de doorvoer en de bescherming van nutsleidingen op 

privédomein. Deze buis mag niet onderbroken worden en heeft een 

gasdichte wand. 

Een fllexibele buis is niet toegelaten. 

Hardsolderen 

 

Het met elkaar verbinden van metaaldelen door de capillaire werking 

van een gesmolten toevoegmetaal, dat een smelttemperatuur heeft 

van minstens 450°C; de te verbinden metalen delen worden bedekt 

met het toevoegmateriaal zonder zelf te smelten. 

Installateur 

 

Diegene die de binneninstallatie geheel of gedeeltelijk uitvoert, en heel 

vaak de plaatsing en de inbedrijfstelling van de gebruikstoestellen 

doet.   

Lagedruknet Leveringsdruk aan de meter: 

maximum 98.7 mbar 

Leveringsdruk na de meter: 

21 mbar voor hoogcalorisch gas (type H) 

25 mbar voor laagcalorisch gas (type L) 

http://www.gasinfo.be/


 

 7│33 WI-846927      Algemene richtlijnen aardgasaansluiting                                                                      
 

 

Materialen bestand tegen 

hoge temperatuur 

 

Zijn materialen die volgens de norm NBN  D51-004 § 7 of de norm EN 

1775 bijlage A in staat zijn de inwendige en uitwendige dichtheid te 

behouden bij blootstelling, gedurende een bepaalde tijd, aan een hoge 

temperatuur. 

Meetinrichting 

 

Het geheel van toestellen bestemd voor de meting en/of de telling van 

een hoeveelheid aardgas. Ze omvat onder meer de tellers en de even-

tuele volumeherleidingsinstrumenten. 

Muurdoorvoer Plaats waar de aansluitleiding het gebouw binnenkomt. 

Permanente verluchte 

plaats  

 

Een plaats waar een natuurlijke verluchting voorzien is of waarbij een 

mechanische verluchting aanwezig is, waarbij de continuïteit van de 

afvoer gegarandeerd wordt. 

 

Stooklokaal Afgesloten ruimte waar de verwarmingsinstallatie is opgesteld. 

Straalbocht Mantelbuis in PVC met een gelijkmatige kromtestraal door de bouw-

heer te plaatsen in de fundering. 

 

Toegankelijke kruipruimte 

 

Kruipruimte met gemakkelijke toegang, die een minimale vrije hoogte 

van 0,60 m heeft en doeltreffend verlucht is door middel van twee ope-

ningen aangebracht in tegenover elkaar liggende muren. 

Ventilatieopening 

 

Een niet-afsluitbare opening, waar doorheen de ventilatie geschiedt en 

waarvan de vrije doorlaat de netto-oppervlakte is. 

Wooneenheid Elke verbruiksplaats dient als wooneenheid te worden beschouwd. 

Een wooneenheid kan dus ook ingenomen worden door een han-

delspand of kantoor. 
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Welke werken moet je zelf vooraf uitvoeren ? 

Waar dien je rekening mee te houden? 

Residentiële aansluitingen 
 

5 De standaardaansluiting voor eengezinswoningen 

Toepassingsgebied: zie tabel 1 

 

Een gebouw wordt slechts met één aansluitleiding aangesloten. 

De meters elektriciteit en aardgas en de infrastructuur voor de kabel worden bij elkaar geplaatst. 

Als er binnenshuis geen geschikte plaats is voor de aardgasmeter of als de aardgasaansluiting op privédomein 

tot aan de meteropstelling meer dan 25 m* lang is dan wordt, mits een vergoeding, door Infrax een buitenkast 

met meter op een veilige plaats zo dicht mogelijk tegen de rooilijn geplaatst. 

*  lengte gemeten in horizontaal vlak. 

 

5.1 Graafwerken 
 

5.1.1 Graafwerken op privédomein buiten het gebouw 

Graaf loodrecht op en vanaf de grens met het openbare domein (rooilijn) een rechte sleuf naar de woning.  

Plaats in de sleuf steeds één afzonderlijke, gladde niet-geribde Benor-gekeurde PVC-buis in een rechte lijn 

(zonder bochten) met een diameter van minimum110 mm tot aan de wachtput. De bovenkant van de buizen in 

de sleuf moet minimum 60 cm en maximum 70 cm onder het maaiveld liggen en moet rechtlijnig, zacht afhel-

lend van de woning naar de straat geplaatst worden. De wachtbuis mag niet gebruikt worden voor andere lei-

dingen of kabels.   

Graaf vlak voor de gevel, waar de aansluitleiding de gevel zal binnenkomen (bij nieuwbouw is dit aan de ener-

giebocht of energiesteen) een buitenput van 1 x1 x 1 m (lxbxh) (zie afbeelding). 

Indien in een uitzonderlijk geval het niet mogelijk is om de buis rechtlijnig aan te leggen is er slechts 1 richtings-

verandering toegelaten. Ter hoogte van de richtingsverandering dient er eveneens een wachtput van 

1 x 1 x 1 m beschikbaar te zijn. 

Graaf- en breekwerken in de woning moet je zelf uitvoeren.  

 

 

 

Bij plaatsing van de buitenkast met meter: 

Graaf ter hoogte van de rooilijn en perceelsgrens, op privédomein, een put van 1 x 1 x 0,7 m (lxbxh) 

Aangezien de kast zo dicht mogelijk tegen de rooilijn komt te staan dient er geen wachtbuis voorzien te wor-

den. 
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5.1.2 Graafwerken of voorzieningen binnen het gebouw 
 

Aardgasmeteropstelling Nieuwbouwwoningen Bestaande woningen 

gelijkvloers voorzie  

 ofwel een energiebocht in de 

fundering 

(afbeelding 2 – optie 1) 

 ofwel een gladde wachtbuis 

met energiebocht  

(afbeelding 2 – optie 2) 

de muurdoorvoer wordt gemaakt 

door Infrax tot max. 0,80 m lengte 

van de boring (*) 

(afbeelding 3) 

kelder DIRECT pa-

lend aan de voorgevel 

voorzie een energiesteen (afbeel-

ding 4) 

de muurdoorvoer wordt gemaakt 

door Infrax tot max. 0,80 m lengte 

van de boring (*) 

(afbeelding 4) 

kelder NIET DIRECT 

palend aan de voor-

gevel 

voorzie een muurdoorvoer met 

wachtbuis tot aan de opstellings-

plaats (afbeelding 5) 

voorzie een muurdoorvoer met 

wachtbuis tot aan de opstellings-

plaats (afbeelding 5) 

 (*) Indien de boring langer is dan 0,80 m wordt deze niet door Infrax voorzien.  

      In dit geval dient de klant deze zelf te voorzien. 

 

5.1.3 Specifieke eisen voor wachtbuizen in een gebouw (kruipruimte of volle grond) 

Voorzie een gladde niet-geribde Benor-gekeurde PVC-buis met een diameter van min. 110 mm. 

De wachtbuis mag niet onderbroken worden en heeft een gasdichte wand.  

De wachtbuis wordt horizontaal en in rechte lijn gelegd vanaf de muurdoorvoer tot in de kelder of tot aansluiting 

op energiebocht of energiesteen. 

 

Het is niet toegelaten volgende ruimtes te gebruiken of te doorkruisen: 

 afvoerkanalen voor verbrandingsproducten 

 riolen en toezichtputten voor riolen 

 watergoten 

 keldergat 

 ventilatie– of luchtbehandelingskanalen, 

 liftkokers 

 afvoerkokers (vb. voor huisvuil, papier, linnen,…) 

 lokalen die dienen als bergplaats voor brandstoffen 

 lokalen die dienen of voorzien zijn voor elektriciteitscabines 

 iedere ruimte die Infrax als onveilig acht 
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5.1.4 Juiste positie van de muurdoorvoer 

 

De plaats van muurdoorvoer wordt in overleg met de klant bepaald. 

Hij informeert ons over de andere aanwezige leidingen zodat deze niet beschadigd worden.  

Richtlijn: In de directe omgeving van de muurdoorvoer mogen geen vreemde leidingen aanwezig zijn. 

Als de aardgasmeter niet tegen de muur aan de straatzijde maar tegen een zijmuur hangt en de muurdoorvoer 

wordt gemaakt in de gevel aan de straatzijde, dan mag de afstand tussen de muurdoorvoer en deze zijmuur 

niet meer dan 10 cm zijn. 

 

 

 

(afbeelding 6) 

De toegangsopeningen van de energiebocht in de woning eindigen minimum 30mm boven de afgewerkte bin-

nenvloer. 

 

5.1.5 Afwerking privédomein 

Na de uitvoering van de werken staat de bouwheer in voor de afwerking van de sleuven, putten en bedekkin-

gen op privédomein. 
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5.2 Meterruimte 
 

5.2.1 Algemeen 

De meterruimte wordt door Infrax bepaald in overleg met de eindafnemer en moet voldoen aan volgende bepa-

lingen: 

 

 De meterruimte van de meter(s) is zo dicht mogelijk tegen de straatzijde gelegen, op het gelijkvloers of 

de eerste kelderverdieping. De afstand van de buitenmuurdoorboring tot de plaats van de meter mag 

bij nieuwbouw niet meer dan 3 m bedragen (zie tabel 1). 

Voor bestaande woningen kan hiervan na overleg en goedkeuring met Infrax afgeweken worden in-

dien er langs de straatzijde geen geschikte ruimte is. 

 De aardgasmeter is opgesteld in een verlichte, permanent verluchte en droge plaats, deze plaats is 

steeds toegankelijk en bereikbaar voor de eindafnemer als voor de distributienetbeheerder 

Bij een mechanische verluchting moet de continuïteit gegarandeerd zijn. 

 De aardgasmeter en de leidingen dienen beschermd te zijn tegen mogelijke beschadiging en weersin-

vloeden. 

 De toegangsweg is voldoende verlicht en heeft een vrije breedte van min. 0,80 m. Deze is steeds vrij 

van hindernissen. Er mogen zich geen voorwerpen bevinden die de toegang tot de aardgasinstallatie 

hinderen. 

 In geval van een aardgasmeteropstelling in de kelder, is een vast opgestelde en voldoende stevige 

trap naar de kelder verplicht. 

 De aardgasmeter(s) bevindt(en) zich boven de eventueel aanwezige watermeter en waterleidingen. 

 De aardgasmeter(s) bevindt(en) zich boven of naast de elektriciteitsmeter. 

 De aardgasmeter wordt tegen een stevige volle wand geplaatst, indien het een holle muur betreft, 

dient de klant een watervaste multiplex plaat te voorzien die stevig verankerd is in of op de wand.  

 Het opslaan van ontvlambare en corrosieve producten is verboden in een straal van 2 m van de aard-

gasmeter. 

 De aardgasmeter moet altijd gemakkelijk bereikbaar zijn en de meterstanden goed afleesbaar. 

 De aardgasmeters mogen niet opgesteld worden in: 

o slaapkamer, badkamer, doucheruimte of toilet 

o machinekamer (bv. een frigo- of diepvriespark, in de buurt van compressoren of elektrische 

vermogenstransformatoren, stooklokaal of machinekamer >70kW) 

o openbare ruimte  

o lokalen waarin lift- en vuilniskokers uitmonden 

o kruipruimte 

o carport, veranda of ruimte onder gebouw met minstens één volledig open wand 

 De aardgasmeter moet buiten het stralingsbereik van elk warmteproducerend toestel worden geplaatst 

op een afstand van minimaal 1,50 m, indien deze afstand niet kan geëerbiedigd worden, moet er een  

beschermende afscheiding aangebracht worden. 

 Indien er geen andere mogelijkheid is mag de aardgasmeter in het stooklokaal geplaatst worden op 

een afstand van minimaal 1,50 m van de gasgestookte ketel die hij voedt. Het stooklokaal moet vol-

doen aan de geldende normen. 
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 voor nieuwbouw woningen 

o voorzie  

 ofwel een vlakke muur van 122cm x200 cm (bxh) 

 ofwel een watervaste multiplexplaat van 122 cm x200 cm x 1,8 cm dik 

o zie modelopstelling  (afbeelding 7) 

o er moet steeds een vrije doorgang blijven van minimum 0.80m vóór de aardgasmeter en er is 

een minimale diepte van 40cm tussen de muur en de voorkant van de aardgasmeter. 

o de aardgasmeter wordt op ooghoogte geplaatst. 

 In een nieuwbouw moet de aardgasmeter bevestigd worden tegen een vlakke muur van 122 cm breed 

en 200 cm hoog of tegen een vochtbestendige plaat van 122 cm breed, 200 cm hoog en 1,8 cm dik. 

 Voor bestaande woningen 

o voorzie een vrije ruimte van 70cmx85cmx40cm (hxbxd)  (= ruimte om meter te plaatsen) 

Nota: bovenop deze ruimte dient vóór de aardgasmeter een doorgang van minimum van 0,80 m vrij blijven om 

de meterstand goed te kunnen aflezen.  

o de aardgasmeter wordt op ooghoogte geplaatst. 

 indien Infrax van oordeel is dat bijkomende veiligheidsmaatregelen moeten getroffen worden wegens 

het bestaan van bijzondere risico’s of karakteristieken van de omgeving zal de eindafnemer of de eige-

naar van het gebouw deze laten uitvoeren op eigen kosten. 

5.2.2 Aardgasmeter in meterkast binnen een gebouw 

De meterkast moet een deur hebben die de meteropnemer moet kunnen openen. 

De aardgasmeter moet in een aparte, afsluitbare ruimte of kast staan, die voorzien is 

van een deur of luik. De ruimte moet toegankelijk zijn van buiten het gebouw of via een 

gemeenschappelijke ruimte.  

De afmetingen van de kast en de deur moeten het mogelijk maken gemakkelijk aan de meters en toebehoren 

te werken. 

De ventilatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- de ruimte of kast moet 2 niet-afsluitbare ventilatieopeningen hebben: een opening 

onderaan en een opening bovenaan. 

- de ventilatie gebeurt rechtstreeks naar buiten of via een permanent verluchte ruimte 

die rechtstreeks verbinding heeft naar buiten. 

- verluchten via een slaapkamer, badkamer, toilet, stookplaats of machinekamer is 

verboden. 

- elke ventilatieopening moet een vrije doorlaat van 0,50% van het grondoppervlak 

hebben, met een minimum van 150 cm². 

- de opening bovenaan moet zich op maximaal 10 cm van het plafond van de ruimte of de kast bevinden. 

5.2.3 Aardgasmeter in meterkast buiten een gebouw 

Als er binnenshuis geen geschikte plaats is voor de aardgasmeter of als de aardgasaansluiting op privédomein 

tot aan de meteropstelling meer dan 25 m* lang is, dan wordt mits een vergoeding, door Infrax, een buitenkast 

met meter op een veilige plaats zo dicht mogelijk tegen de rooilijn, op privédomein, geplaatst.  

De kast moet steeds gemakkelijk bereikbaar zijn, volledig kunnen geopend worden en op slot zijn. 

De kast moet beschermd zijn tegen mogelijke aanrijdingen en beschadigingen. 

De kast mag niet onder ramen, verluchtingsopeningen, aanvoeropeningen voor verse lucht, in- en uitlaatope-

ningen van gastoestellen met gedwongen aan- en afvoer, in– en uitlaatopeningen van gasradiatoren met muur-

afvoer geplaatst worden 

*  lengte gemeten in horizontaal vlak. 
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5.3 Aanleggen van de equipotentiaal verbinding  

Overeenkomstig art. 72 van het AREI dient de binneninstallatie d.m.v. een hoofdequipotentiale geleider (gelei-

der met groen-gele kleur van min. 6mm²) met de hoofdaardingsklem verbonden te worden. Deze verbinding 

wordt in ieder geval stroomafwaarts van de aardgasmeter gemaakt. 

De aardgasinstallatie mag in geen geval als aarding gebruikt worden 
 

 

5.4 Binneninstallatie 

5.4.1 Aardgasmeter binnen een gebouw 

De installateur zal de binneninstallatie degelijk bevestigen en uitvoeren conform de normen.  

 

Het vertrekpunt mag zich op maximaal 1 meter van de plaats waar de aardgasmeter komt bevinden en moet 

eindigen op gasschroefdraad van 1” (DN25 - voor aardgasmeter G4/G6) of een naakte koperen buis DN22 of 

28, type halfhard of hard koper (R250/R290), met een vrije lengte van 10 cm. 

5.4.2 Aardgasmeter in meterkast buiten een gebouw 

Indien we de aardgasmeter in een meterkast buiten het gebouw moeten plaatsen dan moet het uiteinde van de  

binneninstallatie eindigen in een polyethyleen buis met diameter 32, 40 of 63 sdr11 met een minimale vrije 

lengte van 10 cm. 

5.5 Afbeeldingen 

- Afbeelding 1 - Graafwerken op privédomein buiten het gebouw  
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- Afbeelding 2 – Opstelling gelijkvloers – nieuwbouw 

 

- Afbeelding 3 – Opstelling gelijkvloers -  bestaande woning 
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- Afbeelding 4 – Opstelling in kelder direct palend aan voorgevel 

                          nieuwbouw / bestaande woning  
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- Afbeelding 5 – Opstelling in kelder NIET direct palend aan de voorgevel  

 

- Afbeelding 6 – Juiste positie van de muurdoorvoer 
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- Afbeelding 7 – Modelopstelling van de meters 
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6  Appartementsgebouw <10 wooneenheden 
 

Toepassingsgebied: zie tabel 1 

 

In aanvulling van alle voorgaande beschrijvingen opgenomen onder hoofdstuk A1. De standaardaansluiting 

voor eengezinswoningen en bijkomende voorschriften van reglementen, wetten, decreten en normen, zijn ook 

de onderstaande eisen van toepassing. 

Infrax kan steeds voor specifieke gevallen bijkomende veiligheidseisen stellen. 

 

Nota:  

Indien de meters van verschillende appartementsgebouwen opgesteld staan in 1 gemeenschappelijk meterlokaal wordt er maar 1 

aansluiting voorzien. 

 

6.1 Meterruimte 

 De aardgasmeters moeten altijd gegroepeerd op het gelijkvloers of de eerste 

kelderverdieping hangen, liefst tegen de muur aan de straatzijde waarop het huisnummer is toege-

kend. Als de aardgasmeters tegen een zijmuur hangen, moet dit zo dicht mogelijk bij de muur aan de 

straatzijde zijn.  

 De afstand van de buitenmuurdoorboring tot de plaats van de meter mag op het gelijkvloers tot max. 

6 m bedragen – uitzondering 2 wooneenheden tot max. 3 m (zie tabel 1). 

De klant voorziet zelf de rechte, gladde, Benor-gekeurde PVC-wachtbuis, met een diameter van 125 

mm eindigend op een PVC-straalbocht met een diameter van 125 mm tussen muurdoorvoer en de 

plaats van opstelling. 

Bij opstelling in de kelder voorziet de klant zelf de opening in de keldermuur. 

 De aardgasmeter moet in een aparte, afsluitbare ruimte of kast staan, die voorzien is van een deur of 

luik. De ruimte moet toegankelijk zijn van buiten het gebouw of via een gemeenschappelijke ruimte.  

De afmetingen van de kast en de deur moeten het mogelijk maken gemakkelijk aan de meters en toe-

behoren te werken. 

De ventilatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- de ruimte of kast moet 2 niet-afsluitbare ventilatieopeningen hebben: een opening 

onderaan en een opening bovenaan. 

- de ventilatie gebeurt rechtstreeks naar buiten of via een permanent verluchte ruimte 

die rechtstreeks verbinding heeft naar buiten. 

- verluchten via een slaapkamer, badkamer, toilet, stookplaats of machinekamer is 

verboden. 

- elke ventilatieopening moet een vrije doorlaat van 0,50% van het grondoppervlak 

hebben, met een minimum van 150 cm². 

- de opening bovenaan moet zich op maximaal 10 cm van het plafond van de ruimte of de kast bevin-

den. 

 Het opstellen van aardgas- en elektriciteitsmeters in dezelfde ruimte of kast is toegelaten. De aardgas-

meters moeten dan naast of boven de elektriciteitsmeters hangen en boven de eventueel aanwezige 

watermeters en waterleidingen. 

 De aardgasmeters mogen niet opgesteld worden in: 

o machinekamer (bv. een frigo- of diepvriespark, in de buurt van compressoren of elektrische 

vermogentransformatoren) 

o openbare ruimtes  

o lokalen waarin lift- en vuilniskokers uitmonden 

o stookplaatsen of bergplaatsen voor brandstoffen 



 

 19│33 WI-846927      Algemene richtlijnen aardgasaansluiting                                                                      
 

 

 Bij appartementen wordt niet gewerkt met een modelopstelling op een watervaste multiplexplaat of 

vlakke muur, maar moet afhankelijk van het aantal aardgasmeters een bepaalde ruimte worden vrijge-

laten. (zie tabel 3) 

 Er moet vóór de aardgasmeters steeds een vrije doorgang blijven van minimum 80 cm en er is een 

minimale diepte van 50 cm tussen de muur en de voorkant van de aardgasmeters tot max. 10m³/uur 

 De binneninstallaties aangesloten op verschillende aardgasmeters mogen niet onderling verbonden 

worden. De configuratie van de opstelling en de benodigde vrije ruimte is af te leiden uit tabel 3 

 

6.2 Binneninstallatie 

De installateur sluit de binneninstallatie op de aardgasmeters aan. 

De installateur zal bij het verbinden van iedere binneninstallatie, (stroomafwaarts en op maximaal 0,5 m na de 

aardgasmeter) op ondubbelzinnige en permanente wijze de verdieping en het overeenkomstige appartement 

vermelden. Bijvoorbeeld door het door de gemeente toegekende definitieve busnummer.  

Voorbeeld: 1ste V – bus 2. 
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6.3 Opstellingwijze aardgasmeters – mogelijke configuratie en bijhorende afmetingen 

 

Opstelling op gelijkvloers        Opstelling in een kelder 

   
  

Nota: 

Gezien er gewerkt wordt met geprefabriceerde collectoren dient er steeds gekozen te worden uit één van 

onderstaande configuraties.   

 

 
Hoogte 

m 

 
Breedte 

m 

 
Minimale ruimte nodig voor dit type opstelling 

 
Aan-
tal 

aard-
gas-
me-
ters 

2,0 1,6  

 

  
2 

2,0 2,0  

 

 
3  
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2,2 1,0 

 

3 
 

2,0 1,6 

 

4 
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2,0 2,0 

 

6 (5) 

2,0 2,4 
 

 

8 (7)    
 

2,2 1.6 

 

6 (5) 
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2,2 2,0 

 

8 – 9 
(7) 

Tabel 3 
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7 Appartementsgebouw  10 wooneenheden 

 

Toepassingsgebied: zie tabel 1 

 

Voor appartementsgebouwen vanaf 10 wooneenheden zijn de opstellingsvoorwaarden strenger en zijn de 

voorschriften van de ééngezinswoning niet meer van toepassing. 

Infrax kan steeds voor specifieke gevallen bijkomende veiligheidseisen stellen. 

 

Nota:  

Indien de meters van verschillende appartementsgebouwen opgesteld staan in 1 gemeenschappelijk meterlokaal wordt er maar 1 

aansluiting voorzien. 

 

7.1 Graafwerken op privédomein buiten het gebouw 

Graaf loodrecht op en vanaf de grens met het openbare domein (rooilijn) een rechte sleuf naar het apparte-

mentsgebouw, waarbij de muurdoorvoer als richtpunt dient. De sleuf moet min. 30 cm breed zijn en minimum 

80 cm diep. Ter hoogte van de muurdoorvoer graaf je een wachtput van 1 m x 1 m x 1 m(lxbxh). Maak even-

eens een muurdoorvoer volgens onderstaande afmetingen zie tabel (afhankelijk van het aantal aardgasmeters 

en van de opstellingsplaats).  

  

Aantal tellers Muurdoorvoermof 

<=30 diam 125 mm 

>30 studie 

 

 

De plaats van de muurdoorvoer en diameter zal Infrax bepalen. 

Een appartementsgebouw wordt slechts met één aansluitleiding aangesloten die door Infrax wordt geplaatst. 

Na de uitvoering van de werken staat de bouwheer in voor de afwerking van de sleuven, putten en bedekking 

op privédomein. 

 

 

7.2 Meterruimte 
 

7.2.1 Nieuwbouw 

De meterruimte is steeds een brandweerstand biedend lokaal dat integraal voldoet aan norm NBN D 51-001 en 

aan volgende bepalingen: 

 De toegang gebeurt hetzij van buiten het gebouw, hetzij via een ruimte voor gemeenschappelijk ge-

bruik. 

 De toegangsdeur moet in de vluchtrichting opendraaien en moet van binnenuit steeds kunnen geo-

pend worden zonder sleutel. 

De deur sluit automatisch en is voorzien van een pompsysteem. 

De deur mag geen roosters bevatten, tenzij het om een buitendeur gaat. 

 De wanden en het plafond van het lokaal moeten een brandweerstand hebben van minimum 2 uur (EI 

120). 
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 Indien de toegangsdeur een binnendeur betreft, heeft deze een brandweerstand van minimum 1 uur 

(EI 60). 

 Een opstelling in een kast bij nieuwbouw is verboden.  

7.2.2  Bestaande appartementsgebouwen 

De opstellingsplaats mag, indien de voorschriften van nieuwbouw niet te verwezenlijken zijn, een brandvrije 

kast zijn waarbij de materialen een brandweerstand hebben van ½ uur (EI 30). 

 

7.2.3 Algemene voorwaarden zowel voor nieuwbouw als bestaande gebouwen 

 De ruimte of kast moet steeds toegankelijk zijn voor de eindafnemers en Infrax 

 De aardgasmeters worden gegroepeerd en zo dicht mogelijk tegen de straatzijde opgesteld, op het 

gelijkvloers max. 6 meter of de eerste kelderverdieping max. 3 meter,  

 De aardgasmeters moeten steeds bereikbaar zijn en de meterstanden goed afleesbaar.  

 De aardgasmeters en de leidingen dienen beschermd te zijn tegen mogelijke beschadiging en/of 

slechte werking en weersinvloeden 

 De ruimte is minstens 2 meter hoog. 

 De ruimte of kast is uitsluitend bestemd voor aardgasmeters, er mogen dus geen water of elektrici-

teitsmeters worden opgesteld. 

 De ruimte of kast mag geen toegang verlenen tot lift- en vuilniskokers. 

 De ruimte of kast mag geen dienst doen als stapelplaats. 

 De ruimte of kast is een verlichte, verluchte en droge plaats voorzien van natuurlijke ventilatie 

o Voorzien van een boven- en onderverluchting 

o Beide zijn permanent en niet afsluitbaar 

o Vrije doorlaat van 0,5% van het horizontale oppervlak met min. 200 cm² 

o De bovenverluchting staat rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht, de bovenrand van de 

verluchting bevindt zich op maximaal 0,1 m onder het hoogste gedeelte van deze ruimte. 

o De bovenverluchting mag vervangen worden door een verticaal ventilatiekanaal, dat dezelfde 

brandweerstand heeft als het lokaal en uitmondt boven het dak van het gebouw, dit kanaal is 

beschermd tegen neerslag en het indringen van vreemde voorwerpen 

o De onderverluchting staat hetzij rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht, hetzij in verbin-

ding met de verluchting van het gebouw via een gemeenschappelijke ruimte; de bovenrand 

van deze ventilatieopening bevindt zich op hoogstens 0,5 m boven de vloer. 

Wanneer het verluchtingskanaal in verbinding met de vloerplaat dient aangelegd te worden 

onder de vloerplaat dient het rooster verplicht in de muur geplaatst te worden. Een rooster in 

de vloer van het meterlokaal is verboden. 

 De afstand van de buitenmuurdoorboring tot de plaats van de meter mag op het gelijkvloers tot max. 

6 m bedragen en waarbij de klant zelf de rechte, gladde Benor-gekeurde PVC-wachtbuis met diameter 

van 125 mm eindigend op een PVC-straalbocht met diameter 125 mm tussen muurdoorvoer en plaats 

van opstelling voorziet (<=30 tellers). 

 De schakelaar die de verlichting van de ruimte bedient, is meerpolig en bevindt zich buiten de ruimte 

net naast de toegangsdeur. 

 De binneninstallatie aangesloten op verschillende aardgasmeters mogen niet onderling worden ver-

bonden. 
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7.2.4 Opstellingwijze van aardgasmeters 

Infrax bepaalt de opstellingswijze van de aardgasmeters in samenspraak met de bouwheer. 

Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt een opstellingswijze gekozen. 

 De aardgasmeters worden opgesteld in maximaal 3 rijen (in hoogte). 

 Tussen de rijen is er een ruimte van 60 cm. 

 Er moet vóór de aardgasmeters steeds een vrije doorgang blijven van minimum 80 cm en er is een 

minimale diepte van 50 cm tussen de muur en de voorkant van de aardgasmeters tot max. 10m³/uur. 

 De vereiste vrije ruimte op de muur voor aardgasmeters tot 10m³/uur is af te leiden uit tabellen 4 en 5. 

(nota: de opgegeven breedte heeft betrekking op een beschikbare vrije muurlengte in 1 stuk) 

 

7.3 Aanleggen van de equipotentiaal verbinding 

Overeenkomstig art. 72 van het AREI dient elke binneninstallatie d.m.v. een hoofdequipotentiale geleider (ge-

leider met groen-gele kleur van min. 6mm²) met de hoofdaardingsklem verbonden te worden. Deze verbinding 

wordt in ieder geval stroomafwaarts van elke aardgasmeter gemaakt. 

De aardgasinstallatie mag in geen geval als aarding gebruikt worden. 

 

7.4 Binneninstallatie 

De installateur sluit de binneninstallatie op de aardgasmeters aan. 

De installateur zal bij het verbinden van iedere binneninstallatie, (stroomafwaarts en op maximaal 0,5 m na de 

aardgasmeter) op ondubbelzinnige en permanente wijze de verdieping en het overeenkomstige appartement 

vermelden. Bijvoorbeeld door het door de gemeente toegekende definitieve busnummer.  

Voorbeeld: 1ste V – bus 2. 

 

7.5 Afmetingen beschikbare vrije ruimte op de muur 
 

7.5.1 Opstelling in 2 rijen 
 

aantal  
aardgasme-

ters  
naast elkaar 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

! BREEDTE = VRIJE MUURLENGTE IN 1 STUK 

breedte  
lokaal (m) 

1,6 2 2,4 2,7 3,1 3,4 3,8 4,5 4,8 5,2 5,5 5,9 6,3 6,6 7 

hoogte  
lokaal (m) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Tabel 4 
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7.5.2 Opstelling in 3 rijen 

 

 

aantal  
aardgasme-

ters  
naast elkaar 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

! BREEDTE = VRIJE MUURLENGTE IN 1 STUK 

Breedte lo-
kaal 

1,6 2 2,4 2,7 3,1 3,4 3,8 4,5 4,8 5,2 5,5 5,9 6,3 6,6 7 

Hoogte lo-
kaal 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Tabel 5 
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Ambachtelijke en industriële aansluitingen 
 

8 Aansluiting van ambachtelijke gebouwen 

 

Toepassingsgebied zie tabel 2 

 

Alle voorschriften van de huishoudelijke installaties zijn van toepassing uitgezonderd de hieronder ver-

melde punten. 

8.1 Meterruimte 
 

8.1.1 Meteropstelling binnenshuis 

Alle voorschriften voor de standaardaansluitingen voor ééngezinswoningen zijn van toepassing. Uitgezonderd 

bij een opstelling met een debiet tussen 10 en 40m³/uur is, wordt niet gewerkt met een modelopstelling op een 

watervaste multiplexplaat, maar moet een ruimte worden vrijgelaten van min. 1,35 m x 2 m x 0,40 m om de 

meter te plaatsen. 

Nota: bovenop deze ruimte dient vóór de aardgasmeter een doorgang van minimum van 0,80 m vrij blijven om de meterstand goed 

te kunnen aflezen. 

 

8.2 Binneninstallatie 

De installateur zal de binneninstallatie degelijk bevestigen en uitvoeren conform de normen.  

 

Het vertrekpunt mag zich op maximaal 1 meter van de plaats waar de aardgasmeter komt bevinden en moet 

eindigen op gasschroefdraad van 1” (DN25 - voor aardgasmeter G4/G6) of een naakte koperen buis DN22 of 

28, type halfhard of hard koper (R250/R290), met een vrije lengte van 10 cm. 

 

Voor de aardgasmeters G16/G25 dient de installateur de binneninstallatie met de meetinstallatie te verbinden. 
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9 Aansluiting van grote industriële gebouwen 

Toepassingsgebied zie tabel 2 

9.1 Opstelling binnenshuis 

9.1.1 Graafwerken 

Graaf loodrecht op en vanaf de grens met het openbare domein (rooilijn) een rechte sleuf naar het gebouw, 

waarbij de muurdoorvoer als richtpunt dient. De sleuf moet min. 30 cm breed zijn en minimum 80 cm diep. Ter 

hoogte van de muurdoorvoer graaf je een wachtput van 1 m x 1 m x 1 m(lxbxh). Maak eveneens een muur-

doorvoer met een diameter van 200/250 mm en desgevallend een binnenput. De plaats en de diameter van de 

muurdoorvoer en de plaats en de grootte van de binnenput zal Infrax voor u bepalen. 

Een gebouw wordt slechts met één aansluitleiding aangesloten die door Infrax wordt geplaatst.  

Na de uitvoering van de werken staat de bouwheer in voor de afwerking van de sleuven, bedekking en putten 

op privédomein. 

9.1.2 Meterlokaal 

Het meterlokaal is steeds een brandweerstand biedend lokaal dat integraal voldoet aan de norm NBN D 51-

001 en aan volgende bepalingen: 

 

 Het meterlokaal bevindt zich zo dicht mogelijk tegen de straatzijde, op het gelijkvloers of eventueel op 

de eerste kelderverdieping. 

 De ruimte is uitsluitend bestemd voor de aardgasmeters, er mogen dus geen water of elektriciteitsme-

ters of andere leidingen worden opgesteld of zich bevinden. 

 De toegang gebeurt hetzij van buiten het gebouw, hetzij via een ruimte voor gemeenschappelijk ge-

bruik. 

 De toegangsdeur moet in de vluchtrichting opendraaien en moet van binnenuit steeds kunnen geo-

pend worden zonder sleutel. 

De deur sluit automatisch en is voorzien van een pompsysteem. 

De deur mag geen roosters bevatten tenzij het om een buitendeur gaat. 

 De wanden en het plafond van het lokaal moeten een brandweerstand hebben van minimum 2 uur 

(EI120). 

 Indien de toegangsdeur een binnendeur betreft, heeft deze een brandweerstand van minimum 1uur 

(EI60). 

 Een opstelling in een kuil of kast is verboden. 

 De ruimte moet steeds toegankelijk zijn voor Infrax. 

 De aardgasmeter moeten steeds bereikbaar zijn en de meterstanden goed afleesbaar.  

 De aardgasmeter dient beschermd te zijn tegen mogelijke beschadiging, slechte werking en weersin-

vloeden. 

 De ruimte is minstens 2 meter hoog, 2,5 m breed en 1,6 m diep. 

 De ruimte mag geen toegang verlenen tot lift- en vuilniskokers. 

 De ruimte mag geen dienst doen als stapelplaats. 

 De ruimte is een verlichte en droge plaats voorzien van natuurlijke ventilatie 

o Voorzien van een boven- en onderverluchting 

o Beide zijn permanent en niet afsluitbaar 

o Vrije doorlaat van 0,5% van het horizontale oppervlak met min. 200 cm² 

o De bovenverluchting staat rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht, de bovenrand van de 

verluchting bevindt zich op maximaal 0,1 m onder het hoogste gedeelte van deze ruimte. 

o De bovenverluchting mag vervangen worden door een verticaal ventilatiekanaal, dat dezelfde 

brandweerstand heeft als het lokaal en uitmondt boven het dak van het gebouw, dit kanaal is 

beschermd tegen neerslag en het indringen van vreemde voorwerpen. 
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o De onderverluchting staat hetzij rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht, hetzij in verbin-

ding met de verluchting van het gebouw via een gemeenschappelijke ruimte; de bovenrand 

van deze ventilatieopening bevindt zich op hoogstens 0,5 m boven de vloer. 

Wanneer het verluchtingskanaal in verbinding met de vloerplaat dient aangelegd te worden 

onder de vloerplaat dient het rooster verplicht in de muur geplaatst te worden. Een rooster in 

de vloer van het meterlokaal is verboden. 

 De schakelaar die de verlichting van de ruimte bedient, is meerpolig en bevindt zich buiten de ruimte. 

9.2 Opstelling buitenshuis 

 

Als er binnenshuis geen geschikte plaats is voor de aardgasmeter of als de aardgasaansluiting op privédomein 

tot aan de meteropstelling meer dan 25 m* lang is, dan wordt mits een vergoeding, door Infrax, een buitenkast 

met meter op een veilige plaats zo dicht mogelijk tegen de rooilijn, op privédomein, geplaatst.  

De kast moet steeds gemakkelijk bereikbaar zijn, volledig kunnen geopend worden en op slot zijn. 

De kast moet beschermd zijn tegen mogelijke aanrijdingen en beschadigingen. 

De kast mag niet onder ramen, verluchtingsopeningen, aanvoeropeningen voor verse lucht, in- en uitlaatope-

ningen van gastoestellen met gedwongen aan- en afvoer, in– en uitlaatopeningen van gasradiatioren met 

muurafvoer geplaatst worden. 

*  lengte gemeten in horizontaal vlak. 

9.2.1 Graafwerken 

De opstellingsplaats wordt in overleg met de eindafnemer en Infrax bepaald. 

Graaf loodrecht op en vanaf de grens met het openbare domein (rooilijn) een rechte sleuf naar de overeenge-

komen plaats van het meterlokaal. De sleuf moet min. 30 cm breed zijn en minimum 80 cm diep. Ter hoogte 

van de meterlokaal graaf je een wachtput van 1 m x 1 m x 1 m (lxbxh). 

Na de uitvoering van de werken staat de bouwheer in voor de afwerking van de sleuven, bedekking en putten 

op privédomein. 

 

9.3 Aanleggen van de equipotentiaal verbinding 

Overeenkomstig art. 72 van het AREI dient elke binneninstallatie d.m.v. een hoofdequipotentiale geleider (ge-

leider met groen-gele kleur van min. 6mm²) met de hoofdaardingsklem verbonden te worden. Deze verbinding 

wordt in ieder geval stroomafwaarts van elke aardgasmeter gemaakt. 

De aardgasinstallatie mag in geen geval als aarding gebruikt worden 

 

9.4 Binneninstallatie 

De installateur zal de binneninstallatie met de meetinstallatie verbinden. 
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10  Wat doet Infrax? 

 

Infrax 

 Voert de graafwerken uit op openbaar domein. 

 Plaatst desgevallend een buitenafsluiter op het buitengedeelte van de aansluiting op het openbaar do-

mein. 

 Plaatst een buitenafsluiter en een aanduidingsplaat. 

Dit is verplicht in volgende gevallen: 

o bij aansluitleidingen van 2” (DN 50) en groter. 

o aansluiting met een capaciteit van de teller groter dan 10m³/uur. 

o aansluitingen van een publiek toegankelijk gebouw: bv: horecazaak, financiële instelling, rusthuis, 

school, winkel, dancing, grootwarenhuis, bioscoop, schouwburg, ziekenhuis,….  

o openbaar gebouw zoals gemeentehuis, politiebureau, rijkswachtkazerne; sporthal, zwembad. 

o gebouwen met historische waarde zoals kerken en musea. 

o aansluiting voor depot voor licht ontvlambare producten en tankstations. 

o aansluiting voor gebouw vanaf 2 woongelegenheden. 

o aansluiting voor gebouw met studentenkamers of gemeubelde kamers. 

o indien door de brandweer of politie voorgeschreven. 

o aansluiting op MD (A/B/C). 

o in alle gevallen waar de gasverdeler het nodig acht. 

De eindafnemer zorgt ervoor dat de afsluiter onder de straatpot gemakkelijk bereikbaar blijft (vb. café-

terrassen, aanplantingen). 

De aanduidingsplaat dient ten allen tijde zichtbaar te zijn. 

 Plaatst een geel merkteken op de gevel ter hoogte van de plaats waar de aansluiting naar binnen 

gaat. 

 Dicht bij de realisatie van de aansluiting bij wijze van service de muurdoorvoer af. De klant is 

evenwel ten allen tijde verantwoordelijk voor de bestendige gas- en waterdichte afdichting van de 

muurdoorvoer (zie technisch reglement aardgas). 

 Levert en plaatst de aansluitleiding en de aardgasteller(s). 

 Verbindt bij ééngezinswoningen de aardgasmeter met de binneninstallatie en dit op voorwaarde dat de 

binneninstallatie conform de norm is afgewerkt tot op max. 1 m van de aardgasmeter. 

 Verbindt bij ambachtelijke gebouwen de aardgasmeter met de binneninstallatie en dit op voorwaarde 

dat het gevraagde debiet max. 10m³/u bedraagt en de binneninstallatie conform de norm is afgewerkt 

tot op max. 1m van de aardgasmeter. 

 Bij het openen van de aardgasmeter vergewist Infrax er zich van dat de binneninstallatie gasdicht is bij 

de leveringsdruk. Bij vaststelling van een ondichtheid in de binneninstallatie wordt deze niet in dienst 

gesteld. De installateur dient de nodige herstellingen uit te voeren om de dichtheid te verzekeren. Er 

kan een nieuw getuigschrift en/of een keuring (nazien van conformiteit en dichtheid) geëist worden. In 

geval van keuring zal de indienststelling slechts gebeuren na een positief keuringsverslag. 

 Indienststelling van de aardgasaansluiting op voorwaarde dat de eindafnemer met alle punten hierbo-

ven beschreven zijn, in orde is.  
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11 Beknopt overzicht 

Dit overzicht is een hulp voor de lezer, enkel de integrale teksten zijn geldig. 
 

residentiële aansluitingen 
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Aansluiten aan binneninstallatie door 

Infrax (max. 1 m) 
ja neen neen neen 

Maximale afstand vanaf de rooilijn tot de 

meteropstelling 
25 m 25 m 25 m 25 m 

Wachtbuis buiten gebouw 
    

Wachtbuis diam. 110mm X 
   

Wachtbuis diam. 125mm 
 

X X 
 

Wachtbuis diameter  - overleg met Infrax 
   

X 

Muurdoorvoer 
    

Energiebocht /Energiesteen (nieuwbouw) 

/ boring diam. 110 mm (bestaande) 
X 

   

Straalbocht diam. 125 mm 
 

X X 
 

Diameter in overleg met Infrax 
   

X 

Afstand van de muur tot het middelpunt 

van de muurdoorvoer 
10 cm 10 cm 15 cm 15 cm 

Beschikbare vrije ruimte voor het 

plaatsen van de aardgasmeter(s) 

    

Hoogte 
2 m 

(*0.70m) 
2 m 2 m 2 m 

Breedte 
1.22 m 

(*0.85m) 
zie tabel 3 

zie tabel 4 

en 5 

zie tabel 4 

en 5 

Diepte 0,40 m 0.50 m 0.50 m 0.50 m 

Vrije ruimte/doorgang voor de meters 0,80 m 0,80 m 0,80 m 0,80 m 

(*bestaande woning)    

Tabel 6 
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ambachtelijke en industriële aansluitingen 
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Aansluiten aan binneninstallatie door 

Infrax (max. 1 m) 
ja neen neen neen 

Maximale afstand vanaf de rooilijn tot de 

meteropstelling 
25 m 25 m 25 m 25 m 

Wachtbuis buiten gebouw     

Wachtbuis diam. 110mm X       

Wachtbuis diam. 125mm   X     

Wachtbuis diameter  - overleg met Infrax     X X 

Muurdoorvoer      

Energiebocht /Energiesteen (nieuwbouw) / 

boring diam. 110 mm (bestaande) X       

Straalbocht diam. 125 mm   X     

Diameter in overleg met Infrax     X X 

Afstand van de muur tot het middelpunt 

van de muurdoorvoer 
10 cm 10 cm 15 cm 15 cm 

Beschikbare vrije ruimte voor het plaat-

sen van de aardgasmeter(s) 

    

Hoogte 2 m 2 m 2 m 2 m 

Breedte 
1,22 m 1.35 m 2.50 m 2.50 m 

Diepte 0,40 m 0,40 m 0,40 m 0.80 m 

Vrije ruimte/doorgang voor de meter 0,80 m 0,80 m in meterlo-

kaal 0.80 m 

in meterlo-

kaal 0.80 m 

Tabel 7 


