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Inleiding 

Sinds vele jaren vinden incidenten plaats met zgn. koffermodel-gaskooktoestellen. 

Dit zijn kooktoestellen met één brander bestemd voor vrijetijdsgebruik, zoals bij het 

kamperen, en waarin een gasbusje – in de vorm van een spuitbus – wordt 

geplaatst. Voor dit type gaskooktoestellen wordt vaak de Engelse aanduiding 

“portable gas stove” gebruikt. 

 De NVWA (en haar voorgangers) heeft telkens geprobeerd de oorzaak van de bij 

haar gemelde incidenten te achterhalen, maar tot 2012 niet met zekerheid kunnen 

vaststellen. Vaak wordt die oorzaak door de producenten en ook door sommige 

aangewezen instanties (notified bodies) toegeschreven aan verkeerd gebruik door 

de consumenten. Er zou een te grote pan zijn gebruikt of gebruik binnenshuis in 

plaats van buitenshuis. Het bleek al snel dat dit type kooktoestellen ook in 

restaurants werd gebruikt, o.a. om daarop te steengrillen. Het bleek ook dat een 

van de leveranciers zo’n kooktoestel voor dat doel zelfs aanbood.  

 Bij een van de eerdere incidenten bleek dat het toestel met de pandrager onderste-

boven kon functioneren, waardoor de hitte van de gasvlam in het toestel werd terug-

gekaatst, zodat het gasbusje oververhit raakte en explodeerde. De fabrikanten hebben 

er toen voor gezorgd dat de constructie zo werd gewijzigd dat de gasvlam niet meer 

kon worden ontstoken als de pandrager op de kop zat. De pandrager moet in de meeste 

gevallen ondersteboven zijn geplaatst om het toestel in de bijbehorende koffer te 

kunnen opbergen. 

 Ondanks deze aanpassing vonden er toch nog incidenten plaats, waarbij het gasbusje 

was geëxplodeerd. De fabrikanten hebben op enig moment een voorziening (overdruk-

beveiliging) aangebracht, die de gastoevoer afsluit als de druk in het gasbusje te hoog 

wordt. Die hogere druk zou alleen kunnen optreden als de temperatuur waaraan het 

gasbusje wordt blootgesteld (te) hoog is. De druk in een gesloten vat (het gasbusje) is 

immers rechtevenredig met de temperatuur bij gelijkblijvend volume (p = v x t).1 

 Einde 2011 vond opnieuw een incident plaats in een restaurant te Putten, waarbij 

wederom het gasbusje was geëxplodeerd. De gasten in het restaurant waren met 

behulp van koffermodel-gaskooktoestellen aan het steengrillen. Dit was aanleiding om 

opnieuw een onderzoek te starten. Het bleek echter wederom niet mogelijk aan de hand 

van de restanten van het betreffende toestel met zekerheid de oorzaak vast te stellen. 

Toen niet lang daarna opnieuw een incident met een dergelijk gastoestel bekend werd, 

waarover werd gemeld dat het toestel uit was op het moment dat het gasbusje 

explodeerde, is de theorie geopperd dat juist het afschakelen van de gastoevoer, 

waardoor de gasvlam dooft, mogelijk heeft bijgedragen aan het exploderen van het 

gasbusje. Want zolang gas uit het gasbusje stroomt, is sprake van enig koelend effect 

op het gasbusje. Bekend is dat wanneer gas snel uit een onder hoge druk staand vat 

stroomt er zelfs bevriezingsverschijnselen aan de buitenzijde van het vat optreden. 

Wanneer het uitstromen van het gas wordt gestopt, dan stopt het koelend effect en zou 

de temperatuur van het gasbusje verder kunnen toenemen. 

 De theorie is in 2012 getoetst door middel van een proef en met behulp van 

medewerkers van Defensie. Het bleek namelijk niet eenvoudig een locatie te vinden 

waar de beproeving veilig kon worden uitgevoerd vanwege het explosiegevaar. 

 
1  Druk (p) = volume (v) x temperatuur (t). 
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De proef kon uiteindelijk in oktober 2012 plaatsvinden op de locatie van Defensie bij 

’t Harde. Met de proef werd het gebruik als steengrill nagebootst, zoals in het restaurant 

te Putten het geval was. 

Bij analyse van de meetresultaten en de high speed opnames (er zijn temperatuur-

metingen verricht in het toestel en op meerdere plaatsen op het gasbusje) bleek de 

theorie te worden bevestigd. Uit de filmbeelden en de temperatuurmetingen bleek 

dat, nadat de overdrukbeveiliging de gastoevoer uit het gasbusje had gesloten, de 

temperatuur van het gasbusje snel in waarde toenam, tot wel boven 200°C. Op de 

high speed beelden was duidelijk te zien dat de gastoevoer werd afgeschakeld en dat 

enige tijd later de explosie van het gasbusje plaatsvond. 

 Dit resultaat was aanleiding om voor 2013 een project te plannen, waarbij een flinke 

steekproef uit de op de Nederlandse markt aanwezige koffermodel-gaskooktoestellen 

werd genomen om deze aan temperatuurmetingen in het toestel en op het gasbusje te 

onderwerpen. 
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1 Opzet onderzoek 

In de eerste helft van 2013 zijn 27 exemplaren die door inspecteurs van de NVWA in de 

handel werden aangetroffen bemonsterd voor onderzoek. Van elk merk/type werden zo 

mogelijk steeds 2 exemplaren bemonsterd. Dit was een aanzienlijk deel van dit type 

gaskooktoestellen dat op de Nederlandse markt werden aangeboden. Daarbij zijn ook 

telkens 4 gasbusjes genomen van het merk en type dat door de handelaar werd 

geadviseerd of in de bij het toestel behorende instructies werd voorgeschreven. Omdat 

voorzien was dat het onderzoek geruime tijd in beslag zou nemen, is de inspecteurs 

gevraagd bij de monsternemingen te vermelden dat de resultaten van het onderzoek 

pas in de tweede helft van 2013 bekend zouden zijn. 

 Het bleek dat Defensie niet meer in de gelegenheid was om behulpzaam te zijn, 

zodat gezocht moest worden naar een alternatieve locatie waar de proeven veilig voor 

de onderzoekers en eventuele omstanders konden worden uitgevoerd. Het bleek dat 

de brandweer Rotterdam-Rijnmond bereid en in staat was om de benodigde hulp te 

bieden. Brandweer Rotterdam-Rijnmond stelde een locatie ter beschikking waar de 

proeven veilig konden worden uitgevoerd en zorgde ook voor ondersteuning door de 

aanwezigheid van brandweerlieden. 

 Het onderzoek aan de toestellen is beperkt gebleven tot het meten van de 

temperaturen in het toestel en op het gasbusje en controle van de opschriften en 

aanduidingen op het toestel. Daarnaast is door de inspecteurs gevraagd om kopieën 

van het certificaat van EG-typeonderzoek (typekeuring), het daarbij behorende 

testrapport, de EG-verklaring van overeenstemming, en het rapport van de meeste 

recent uitgevoerde EG-toezicht door een aangemelde instantie (notified body). 

 Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de voor deze gastoestellen geldende 

geharmoniseerde en als Nederlandse norm aanvaarde norm NEN-EN 521: 2006, 2 

waarvan de Europese Commissie de referenties bekend heeft gemaakt in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. Het voldoen aan deze norm levert het vermoeden 

dat het gastoestel aan de essentiële eisen in bijlage I van de Gastoestellenrichtlijn 

(2009/142/EG) resp. bijlage I van het Besluit gastoestellen voldoet. De temperatuur-

metingen zijn uitgevoerd terwijl de toestellen werden gebruikt met een normaal in de 

handel verkrijgbare grote bak-/braadpan en in enkele gevallen ook met een grillplaat. 

De beproeving is daarmee dus anders dan in de norm NEN-EN 521 staat niet uitgevoerd 

met een pan van ∅ 18 cm, maar met een normaal in de handel verkrijgbare grote bak-
/braadpan met een bodemdiameter van ∅ 32 cm. Het gebruik met een grotere pan dan 
in de norm of de gebruiksaanwijzingen is vermeld, wordt als redelijkerwijs voorzienbaar 

gebruik aangemerkt, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 sub d, van het Besluit gastoestellen. 

 In paragraaf 5.21.1 sub d van de NEN-EN 521: 2006 staat dat het oppervlak van 

hulpapparatuur geen hogere temperatuur mag bereiken dan opgegeven door de 

fabrikant. De gasbusjes hebben allemaal als opschrift dat deze niet aan een hogere 

tempratuur dan 50°C mogen worden blootgesteld. Voor deze gasbusjes geldt de 

geharmoniseerde norm NEN-EN 417: 2012.3  Deze norm eist dat op de gasbusjes o.a. 

de volgende aanduiding is vermeld: “Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.” 

Dit betekent dat wanneer het gasbusje tijdens het gebruik in een gastoestel een 

hogere temperatuur bereikt dan 50°C, zoals vermeld door de fabrikant van het 

gasbusje, en dus aan een hogere temperatuur is blootgesteld dan 50°C, niet voldaan 

 
2  Draagbare toestellen werkend op de dampfase van vloeibaar flessengas. 
3  Metalen gashouders voor vloeibaar gas (LPG) voor eenmalig gebruik, met of zonder ventiel, 

voor gebruik met draagbare toestellen - Bouw, inspectie, beproeving en merken. 
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is aan de eis in paragraaf 5.21.1 sub d van de NEN-EN 521: 2006. Er kan dan geen 

sprake zijn van het vermoeden dat het betreffende gastoestel voldoet aan de 

essentiële eisen van het Besluit gastoestellen. 

 Alvorens de toestellen aan de beproevingen te onderwerpen, zijn de opschriften 

en aanduidingen op de toestellen opgetekend en later samen met de ontvangen 

documenten op juistheid beoordeeld.  

 In totaal zijn 27 koffermodel-gaskooktoestellen bemonsterd, van 19 verschillende 

merken. Op 2 modellen was geen merkaanduiding vermeld. Tijdens de voorbereidingen 

van de beproeving aan de bemonsterde toestellen bleek dat meerdere exemplaren 

technisch identiek waren. Zij verschilden alleen van merkaanduiding en eventueel van 

modelnaam. Uit de ontvangen documenten bleek dat door dezelfde fabriek dit type 

koffermodel-gaskooktoestellen onder zeker 11 verschillende merken (private labels) in 

de handel werd gebracht. Daarom is ervoor gekozen niet alle bemonsterde toestellen te 

beproeven. Van toestellen die technisch identiek waren en alleen verschilden in de 

merkaanduiding, is telkens één van die identieke toestellen gekozen voor de 

beproeving. Omdat de toestellen technisch identiek waren zijn de resultaten van de 

beproeving ook van toepassing geacht op die identieke exemplaren. 

 Voor de beproeving met de pan en met de grillplaat is telkens een nieuw exemplaar 

genomen. 

 Voorts is ervoor gekozen om alleen de meetresultaten van de beproeving met de pan 

te gebruiken en eventuele maatregelen tegen het verhandelen van de koffermodel-

gaskooktoestellen alleen daarop te baseren. De reden hiervoor is gelegen in de 

verwachting dat het gebruik met een pan in de praktijk het meeste zal plaatsvinden en 

vanwege het verweer dat sommige leveranciers al voerden dat hun toestel niet bedoeld 

en niet geschikt zou zijn voor het gebruik met een grillplaat. Hoewel dergelijk gebruik 

wel aan te merken is als een redelijkerwijs te verwachten manier van aanwenden en 

dus als normaal gebruik kan worden gezien, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 sub d (3), 

van het Besluit gastoestellen. 

 Van de opschriften, aanduidingen, alsmede de opgevraagde en ontvangen 

documenten zijn de volgende zaken beoordeeld: 

- Aanwezigheid merkaanduiding; 

- Aanwezigheid en juistheid CE-markering inclusief ID-nummer van de 

aangewezen instantie (notified body) die verantwoordelijk is voor het EG-

toezicht op de productie; 

- Aanwezigheid gassoort; 

- Juistheid Certificaat van EG-typeonderzoek; 

- Juistheid EG-verklaring van overeenstemming; 

- Juistheid testrapport van meest recente controle door een aangewezen 

instantie (notified body) in kader van EG-toezicht op de productie. 

 

 



 
Koffermodel-gaskooktoestellen | Mei 2014 

 

 
Pagina 9 van 11

 

2 Resultaten 

Resultaten temperatuurmetingen 

Uit de testresultaten bleek dat bij alle beproefde toestellen de temperatuur van het 

gasbusje op alle zes op het gasbusje gemeten punten een hogere waarde bereikte 

dan 50°C. De gemeten waarden zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 

Gemeten temperaturen per koffermodel-gaskooktoestellen in ºC 
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77373233 227,2 126,9 180,3 73,6 67,6 67,1 169,4 23,7 

77156992 92,7 109,5 88,1 99,1 59,1 67,4 120,7 25,5 

77157026 105,1 111,2 86,8 92,7 71,3 77,9 124,6 31,0 

77157077 162,0 162,2 126,5 140,0 91,4 91,0 162,2 23,1 

77169547 127,3 116,6 115,5 124,9 91,1 88,1 152,7 26,8 

77169555 247,9 120,4 74,8 81,3 55,1 64,9 142,2 23,7 

77796622 191,1 179,5 126,5 140,2 109,1 108,6 235,0 20,4 

77806768 81,1 81,5 70,4 73,5 61,7 63,1 95,1 26,5 

77806784 148,9 138,8 122,5 126,2 93,2 92,6 164,5 14,2 

77814213 128,5 122,3 81,1 80,4 92,9 92,4 159,8 26,1 

77917381 144,5 135,9 118,3 138,5 119,9 101,4 96,3 29,0 

77917454 99,3 93,6 54,6 53,8 54,2 53,4 124,7 32,1 

77917489 152,4 130,9 95,9 106,0 73,9 73,1 195,2 25,5 

77917535 128,0 115,6 81,5 81,0 64,4 63,9 190,6 23,4 

77917551 124,2 127,6 110,1 119,4 88,0 85,7 135,9 23,0 

 

Uit de meetresultaten blijkt dat bij alle toestellen bij gebruik van een normaal in de 

handel verkrijgbare pan het gasbusje aan een hogere temperatuur wordt blootgesteld 

dan 50°C. Dit is in strijd met de volgens de voor dergelijke gasbusjes geldende 

geharmoniseerde norm NEN-EN 417: 2012, waarin is vermeld dat het gasbusje niet aan 

een hogere temperatuur mag worden blootgesteld dan 50°C en dat dit ook verplicht op 

het gasbusje moet zijn vermeld. De betreffende koffermodel-gaskooktoestellen voldoen 

daardoor niet aan de temperatuureis in paragraaf 5.21.1 sub d van de geharmoniseerde 

norm NEN-EN 521: 2006. 

 Volgens de norm NEN-EN 417: 2012 worden de gasbusje beproefd tot 70°C, 

waarbij er gedurende 3 minuten geen gaslekkage mag ontstaan (paragraaf 6.5). Dit 

houdt in dat bij blootstelling aan temperaturen boven de 70°C er reëel gevaar voor 

gaslekkage en explosie is, vanwege de toegenomen druk in het gasbusje. Bij alle 

beproefde toestellen werd deze temperatuur op één of meer punten overschreden. 
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Bijkomende effecten tijdens de temperatuurmetingen 

Bij het exemplaar met monsternummer 77373233 raakte het toestel in brand en 

bleek de bedieningsknop gesmolten. Bij het exemplaar met monsternummer 

77169555-00 vatte de sticker op het compartiment voor het gasbusje vlam en 

bleken delen van de metalen pandrager gesmolten. Hierna is een tweede exemplaar 

van dit merk en type beproefd, monsternummer 77169555-01. De resultaten van 

deze laatste zijn in het overzicht opgenomen. 

 

Opschriften, aanduidingen en documenten 

Bij de beoordeling van de opschriften en de ontvangen documenten bleek dat deze 

slechts bij één toestel helemaal in orde waren. Bij een ander toestel was het  

ID-nummer vermeld van een instantie die niet aangewezen was onder de 

Gastoestellenrichtlijn, bij weer een toestel geval was het ID-nummer vermeld van 

de aangewezen instantie die het EG-typeonderzoek had verricht en niet dat van de 

instantie verantwoordelijk voor het EG-toezicht op de productie. Bij nog een toestel 

was helemaal geen ID-nummer van een aangewezen instantie vermeld. En bij twee 

toestellen ontbrak de CE-markering geheel.  

 Van de zeven ontvangen EG-verklaringen van overeenstemming bleken er zes niet in 

orde. Het ging daarbij om het vermelden van verkeerde versies van de toegepaste 

norm, vermelding van een verkeerde Europese richtlijn en het feit dat de verklaring niet 

door de fabrikant of diens gemachtigde was opgesteld en ondertekend, maar door de 

importeur. Voor de overige toestellen werd geen EG-verklaring van overeenstemming 

ontvangen. 

 Opvallend was dat in twee gevallen de ontvangen EG-verklaring van overeen-

stemming pas in 2013 waren opgesteld, terwijl het certificaat van EG-typeonderzoek 

jaren ouder was. Mogelijk zijn deze pas opgesteld nadat erom was gevraagd. 

 Met betrekking tot het EG-toezicht kan op grond van de ontvangen documenten 

slechts voor vier toestellen worden gesteld dat dit toezicht periodiek wordt uitgevoerd 

conform de wettelijke eisen. In alle andere gevallen werd of geen rapport ontvangen 

of de rapporten waren van een datum die langer geleden was dan op grond van de 

wettelijke voorschriften juist zou zijn, tenminste als die rapporten betrekking hebben 

op de uitvoering van het meest recente EG-toezicht op de productie.  

 Navraag bij de inspecteurs leerde dat de documenten mogelijk niet altijd bij de 

voor Nederland verantwoordelijke leverancier waren opgevraagd of dat de vraag 

niet bij de verantwoordelijke leverancier resp. producent terecht is gekomen. Om 

die reden is besloten om opnieuw naar de documenten te vragen wanneer de voor 

Nederland verantwoordelijke leveranciers worden geïnformeerd over de resultaten. 

 Vooralsnog zullen dan ook met betrekking tot de opgevraagde en ontvangen 

documenten geen definitieve conclusies worden getrokken. 
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3 Conclusies 

Naar aanleiding van de resultaten van de temperatuurmetingen en de beoordeling van 

de opschriften en aanduidingen kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

1. Gelet op het redelijkerwijs te verwachten gebruik ex artikel 1, lid 1 sub d, van 

het Besluit gastoestellen voldoet geen van de beproefde koffermodel-

gaskooktoestellen aan de temperatuurseis van paragraaf 5.21.1 sub d van de 

geharmoniseerde norm NEN-EN 521: 2006. Hierdoor wordt tevens niet voldaan 

aan de relevante essentiële eisen (artikel 3 Besluit gastoestellen). 

2. Doordat de gasbusjes aan hogere temperaturen worden blootgesteld dan 

volgens de fabrikanten van die gasbusjes en op grond van de voor die gasbusjes 

geldende geharmoniseerde norm als veilig wordt geacht, waardoor de druk in 

het gasbusje sterk toeneemt, bestaat er gevaar voor een explosie. Hierdoor 

wordt niet voldaan aan de eisen gesteld in bijlage I onder 1.1 en/of 3.1.1 van 

het Besluit gastoestellen.4 

3. Toestellen waarbij het gasbusje een hogere temperatuur bereikt dan 70°C 

vormen een ernstig risico. 

4. Het verhandelen van de toestellen waarbij het gasbusje een hogere temperatuur 

bereikt dan 70°C wordt als een ernstige overtreding aangemerkt. 

5. De koffermodel-gaskooktoestellen die niet van de vereiste CE-markering zijn 

voorzien, of waarbij achter de CE-markering niet het juiste ID-nummer van de 

aangewezen instantie was vermeld, voldoen niet aan de eis in artikel 5, eerste lid 

jo. bijlage II onder A, van het Besluit gastoestellen.5 

6. De koffermodel-gaskooktoestellen die niet van een merkaanduiding zijn 

voorzien, voldoen niet aan de eis van artikel 6, eerste lid jo. bijlage II onder B, 

van het Besluit gastoestellen.6 

7. Met het verhandelen van de in het onderzoek betrokken koffermodel-

gaskooktoestellen worden de verbodsbepalingen van artikel 2, eerste en/of 

tweede lid, van het Besluit gastoestellen overtreden. 

 

 

 
4  Besluit gastoestellen, bijlage I onder 1.1: Een [gas]toestel moet zodanig zijn ontworpen en 

gebouwd dat de werking veilig is en het bij normaal gebruik als omschreven in artikel 1, 
eerste lid, onderdeel d, geen gevaar oplevert voor personen, huisdieren of goederen. 
Besluit gastoestellen, bijlage I onder 3.1.1: De constructie van het [gas]toestel moet 
zodanig zijn dat zich bij normaal gebruik geen onstabiliteit, vervorming, breuk of slijtage 
voordoet die de veiligheid in gevaar kan brengen. 

5  Besluit gastoestellen, artikel 5 lid 1: Gastoestellen dienen door de fabrikant te zijn voorzien 
van de in bijlage II, onder A, bedoelde aanduiding (CE-markering gevolgd door het 
identificatienummer van de aangewezen instelling). 

6  Besluit gastoestellen, artikel 6, eerste lid: Gastoestellen dienen te zijn voorzien van de in 
bijlage II, onderdeel B, genoemde opschriften (o.a. de naam van de fabrikant of zijn 
identificatieteken en het fabrieksmerk van het toestel). 


