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Geachte heer Terpstra, 

Met uw brief van 3 juni 2022 heeft u uw zorgen aan mij kenbaar gemaakt over de 
voortgang van de implementatie van het op 1 oktober 2020 in werking getreden 
wettelijk stelsel 'certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties'. U 
schetst daarbij een beeld dat de beoogde datum 1 januari 2023 waarop bedrijven 
gecertificeerd moeten zijn om (nog) werkzaamheden aan gasverbrandings-
installaties te mogen uitvoeren niet zal worden gehaald omdat er nog geen 
duidelijkheid is over de aanwijzing van certificatieschema's en certificerende 
instellingen. Ook geeft u aan zorgen te hebben over de voorgenomen 
publiekscampagne, de handhaving van het stelsel en de vrije verkoop van cv-
ketels. Met deze brief reageer ik hierop. 

Om onduidelijkheid weg te nemen, wil ik bevestigen dat de startdatum van het 
nieuwe stelsel op 1 januari 2023 nog steeds staat en dat het niet mijn intentie is 
om deze datum naar achteren te schuiven. Inmiddels is een 3-tal 
certificatieschema's aangewezen. En vanuit de sector verneem ik dat bedrijven de 
benodigde voorbereidingen hebben getroffen en klaar staan om zich te laten 
certificeren. 

Zoals u weet heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) op 7 juni 2022 met de door 
InstallQ, Kiwa en de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) opgestelde 
certificatieschema's ingestemd. Op 24 juni jl. heeft de Toelatingsorganisatie 
Kwaliteitsborging Bouw (TIoKB) deze schema's ook aangewezen. Met de 
aanwijzing van deze schema's is een belangrijke stap gezet in het proces van 
certificering. Waar het nu op aankomt is dat certificerende instellingen, die 
hebben aangegeven deze schema's te willen uitvoeren, snel worden aangewezen. 
De TIoKB heeft hiervoor in juli en augustus tijd en capaciteit ingepland. 
Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de aanvragen van certificerende instellingen 
om te worden aangewezen volledig en juist zijn en op korte termijn worden 
ingediend. Vervolgens is het aan deze certificerende instellingen om bedrijven te 
certificeren. Met de planning zoals ik die hiervoor schets moet het mogelijk zijn 
om eind augustus al de eerste bedrijven wettelijk te certificeren voor het 
uitvoeren van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Ik roep alle 
bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties daarom 
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op zich klaar te maken om zich te laten certificeren en reken daarbij op de actieve 	Datum 
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Wanneer bekend is welke certificerende instellingen zijn aangewezen om deze 
schema's te gaan uitvoeren, kunnen installatiebedrijven daar direct een aanvraag 
indienen om wettelijk te worden gecertificeerd. Zodra certificerende instellingen 
zijn aangewezen, zullen deze vindbaar zijn op de site van de TIoKB. 

Hieronder ga ik in op de andere in uw brief genoemde punten. Dat betreft ten 
eerste uw opmerking dat in recent overleg met mijn ministerie naar voren zou 
zijn gekomen dat er geen publiekscampagne meer komt terwijl die wel is 
toegezegd. Dit moet op een misverstand berusten. Deze publiekscampagne is 
toegezegd, ook aan de Tweede Kamer, en deze campagne komt er derhalve. Deze 
campagne is belangrijk zodat breed bekendheid wordt gegeven aan het wettelijk 
stelsel. Uw organisatie is hier vanaf het begin bij betrokken geweest. Ook de 
komende maanden is uw support bij de verdere uitwerking hiervan heel 
belangrijk. Ik vertrouw hierbij op het voortzetten van onze goede samenwerking. 

Het door u genoemde punt van handhaving is eerder naar voren gebracht. In 
antwoorden aan de sector en aan de Tweede Kamer is steeds duidelijkheid 
gegeven over de wijze waarop hier in het wettelijk stelsel mee wordt omgegaan. 
Daarbij is aangegeven dat het wettelijk stelsel prikkels bevat om bedrijven die 
vanaf 1 januari 2023 zonder te zijn gecertificeerd werkzaamheden aan 
gasverbrandingsinstallaties uitvoeren van de markt te weren. Belangrijk 
instrument om dat voor elkaar te krijgen is de hiervoor genoemde 
publiekscampagne. Daarin wijzen we de consument erop dat een bedrijf 
gecertificeerd moet zijn. Niet-gecertificeerde bedrijven en consumenten die zo'n 
niet-gecertificeerd bedrijf inschakelen zijn strafbaar. Ook besteedt de campagne 
aandacht aan het register op de site van de TIoKB waarin de consument een 
gecertificeerd bedrijf kan vinden en aan het beeldmerk 'CO-VRIJ' dat alle 
gecertificeerde bedrijven moeten voeren. Daarnaast is sprake van de 
legitimatieplicht van de installateur aan de voordeur. Ik ga er vanuit dat met de 
wijze waarop'het stelsel is ingericht de naleving van de wet door consumenten en 
installatiebedrijven op een goede manier is geborgd. Bovendien is het belangrijk 
dat brancheorganisaties, zoals Techniek Nederland, hun leden informeren over 
het verbod om vanaf 1 januari 2023 nog werkzaamheden aan gasverbrandings-
installaties uit te voeren zonder daarvoor te zijn gecertificeerd en dat bedrijven in 
de sector hun klanten hierover informeren. Waar nodig zal ik u en andere 
brancheorganisaties ondersteunen met bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van 
campagnemateriaal en bijdragen aan vakbladen en nieuwsbrieven van de sector 
om hierover meer aandacht te genereren. Ik vind het belangrijk dat het stelsel nu 
in de praktijk z'n toepassing krijgt. Bij de monitoring zal op de goede werking van 
het stelsel worden toegezien. 

Het laatste punt in uw brief is de vrije verkoop van cv-ketels. U geeft aan dat 
verkoop daarvan alleen voorbehouden zou moeten zijn aan wettelijk 
gecertificeerde bedrijven. Op deze vraag is eerder al door mijn ambtsvoorganger 
gereageerd. Daarbij is aangegeven dat een verbod van verkoop van 
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gasverbrandingstoestellen aan particulieren door niet-gecertificeerde bedrijven 
niet in de rede ligt, omdat dit de mogelijkheid om een toestel te kopen en een 
gecertificeerd bedrijf in te huren om dit toestel te plaatsen belemmert. Deze 
belemmering is niet redelijk en ook niet nodig om het beoogde doel van het 
stelsel te bereiken, namelijk dat gasverbrandingsinstallaties zodanig worden 
geplaatst en onderhouden dat deze veilig kunnen worden gebruikt. Hierbij merk ik 
ook op dat het kabinetsbeleid is om bij wettelijke certificering alleen dat te 
regelen wat nodig is om de veiligheid goed te borgen. Bij dit stelsel betreft dit het 
uitvoeren van werkzaamheden, zodanig dat een installatie na uitvoering van deze 
werkzaamheden veilig kan worden gebruikt en niet verplichtingen met betrekking 
tot de verkoop van toestellen. 

Tot slot verzoek ik u om samen met mij de schouders eronder te zetten en alles 
te doen wat in uw mogelijkheden ligt om de vastgestelde datum 1 januari 2023 te 
halen. Ik ben mij er van bewust dat hiervoor komend half jaar nog veel moet 
gebeuren, maar ik heb er ook veel vertrouwen in dat wanneer we hierin samen 
blijven optrekken dit gaat lukken. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Directoraat-Generaal 
Volkshuisvesting en 
Bouwen 
Directie Bouwen en Energie 

Datum 

Kenmerk 
2022-0000354786 

Hoogachtend, 

De minister voor Volkshuis 	imtelijke Ordening, 
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