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KEURINGSREGLEMENT VOOR MODELSTOOMKETELS
Het Keuringsreglement voor Modelstoomketels is in het jaar 2012 opgesteld door een werkgroep
bestaande uit leden van de Nederlandse Vereniging voor Modelbouwers (NVM), de Stoomgroep
Holland (SGH), de Stoomgroep Turnhout (SGT) en de K.M.C.Y.A. uit Antwerpen. Opdracht en doel
waren het uitwerken van voorstellen die zouden leiden tot een geharmoniseerd veiligheidsbeleid op het
gebied van modelstoomketels in Nederland en Vlaanderen dat tevens aan de PED (Pressure
Equipment Directive ofwel PED) voldeed. Het eindresultaat is het Keuringsreglement dat u van deze
site kunt downloaden (zie download pagina). Met ingang van 1 januari 2013 wordt dit Reglement in
Nederland toegepast door de veiligheidscommissies van de NVM en de Stoomgroepen in Nederland
binnen het Samenwerkingsverband van Stoomgroepen (SVS). Het voldoen aan deze Reglementen
waarborgt een veilige constructie en gebruik van Modelstoomketels, binnen de wettelijke voorschriften.
Omdat de wettelijke voorschriften in Nederland en België op een aantal punten van elkaar afwijken, is
het volgende overeen gekomen:
1.

De SGT en K.M.Y.C.A. keuren geen ketels van Nederlandse bouwers die niet in België woonachtig
zijn.

2.

Ketels van Nederlandse bouwers die in België woonachtig zijn worden aldaar volgens de
Belgische voorschriften gekeurd.

3.

Ketels van Belgische bouwers die in Nederland woonachtig zijn worden in Nederland volgens de
hier vigerende voorschriften gekeurd.

4.

De NVM en SVS (SGH) zullen ketels met een Belgisch keuringscertificaat, afgegeven door de
SGT en K.M.Y.C.A., in Nederland accepteren omdat deze aan de Belgische wetgeving voldoen.

Om het de bouwer van modelstoomketels zo eenvoudig mogelijk te maken, werken de Vlaamse en
Nederlandse stoomgroepen samen bij het uitwerken van gestandaardiseerde documentatie en
gecertificeerde las- en soldeerprocedures. Het Handboek Modelstoomketels wordt zowel in Nederland
als in Vlaanderen als leidraad gebruikt voor het construeren en bouwen van een modelstoomketel.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de veiligheidscoördinator van het SVS , tel. 0343
451345 of per email wp.merks@worldonline.nl dan wel met de inspecteur in uw regio als vermeld op
de pagina “Ketel (her)keuradressen” of met de aldaar vermelde rekenmeesters.
Op de download pagina vind u tevens een webversie van de Powerpoint presentatie aan de
inspecteurs zoals gegeven op 10 november 2012. Deze bevat een toelichting op het
Keuringsreglement.
Bent u van plan een modelstoomketel te gaan bouwen, dan raden wij u aan het Handboek
Modelstoomketels aan te schaffen en te bestuderen en de hiervoor genoemde documentatie van deze
site te downloaden. Het handboek is te verkrijgen bij de Stoomgroep Holland Tekeningenbeheer. Voor
adresgegevens zie elders op deze website.

