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Bijlage(n) 

 
Geachte mevrouw Ollongren, 
 
Op 8 maart 2019 heeft u het voorstel voor de wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met 
de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandings-
installaties aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Aanleiding 
voor de wijziging zijn de bevindingen en aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
(OvV) over het gevaar van koolmonoxidevergiftiging door gasverbrandingsinstallaties. Bijna de 
helft van dit soort ongevallen wordt veroorzaakt door een CV-installatie, het merendeel daarvan is 
modern en goed onderhouden. Met het voorgestelde certificeringsstelsel wordt beoogd het aantal 
koolmonoxideongevallen te reduceren door de kwaliteit van werkzaamheden aan gasver-
brandingsinstallaties te verbeteren. Al eerder, op 29 januari 2018, heeft u de wijziging van de 
Woningwet aan het college ter toetsing voorgelegd. Bij die wijziging waren de gevolgen voor de 
regeldruk in beeld gebracht. De gevolgen voor de regeldruk van dit besluit zijn daarin mee-
genomen. ATR heeft over de wetswijziging advies uitgebracht.1  
 
De OvV concludeerde in zijn onderzoek naar ongevallen met koolmonoxide dat de meeste 
ongevallen worden veroorzaakt door het handelen of nalaten door installateurs.2 De aanleg en het 
onderhoud van verbrandingsinstallaties wordt niet altijd goed uitgevoerd, waardoor ongevallen ook 
regelmatig plaatsvinden bij moderne en periodiek onderhouden gasverbrandingsinstallaties. 
Volgens de OvV speelt de vakbekwaamheid van de installateur hierbij een grote rol. Het doel van 
dit voorstel is het terugdringen van koolmonoxideongevallen die het gevolg zijn dat handelen of 
nalaten door installateurs. Het voorgestelde besluit bepaalt dat het uitvoeren of laten uitvoeren van 
bepaalde werkzaamheden niet is toegestaan zonder een geldig certificaat. Bepaalde (aan-
gewezen) werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties worden daardoor een gereserveerde 
activiteit. Dat betekent dat zulke werkzaamheden alleen mogen worden uitgevoerd door bedrijven 

                                                      
1 Advies van op 8 maart 2018 over de Wijziging Woningwet i.v.m. introductie certificering voor werkzaamheden aan 
gasverbrandingsinstallaties met kenmerk: MvH/RvZ/RS/bs/ATR0076/2018-U024. 
2 https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/3458/koolmonoxide  
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en werknemers die beschikken over een certificaat. Hiermee wordt invulling gegeven aan het 
advies van de OvV. 

Toetsingskader 
ATR beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsingskader: 
1. Nuloptie (nut en noodzaak): is er een taak voor de overheid en is wetgeving het meest 

aangewezen instrument? 
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? 
3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de wetgeving 

moeten naleven? 
4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht? 

1. Nut en noodzaak 
Voor de onderbouwing van het nut en de noodzaak van het voorgestelde certificeringsstelsel wordt 
verwezen naar het wetsvoorstel. De noodzaak voor deze maatregel volgt uit de constatering van 
de OvV dat veel koolmonoxide ongelukken niet als zodanig worden herkend, en dat ongeveer de 
helft van deze ongelukken aan nieuwe en/of goed onderhouden gasinstallaties wordt toege-
schreven. Bewoners die hun gasinstallaties laten installeren en onderhouden door een erkende 
installateur kunnen er niet op rekenen dat hij geen fouten maakt. De Onderzoeksraad constateerde 
dat het stelsel van kwaliteitslabels grote hiaten vertoont. De verschillende erkenningen, certifice-
ringen en keurmerken geven te weinig waarborgen voor daadwerkelijke kennis en kunde van de 
professional die aan huis komt. Regulering en toezicht, onder meer door het instellen van een 
wettelijk verplichte en uniforme erkenningsregeling, is daarom noodzakelijk. 
 
Het besluit bepaalt ook dat er een meldplicht komt voor (bijna) ongevallen. Dit is in lijn met het 
advies van de OvV en het college om de effectiviteit van het stelsel te monitoren. De meldplicht is 
echter beperkt tot situaties waarbij wordt geconstateerd dat er koolmonoxide vrijkomt. Maar de OvV 
heeft in zijn onderzoek vastgesteld dat een ongeluk met koolmonoxide alleen kan plaatsvinden bij 
het gelijktijdig optreden van twee problemen: 1) de gasverbrandingsinstallatie produceert kool-
monoxide, en 2) de rookgassen (met koolmonoxide) kunnen zich verspreiden in de woning, 
bijvoorbeeld door een falende rookgasafvoer. Bij alle ongelukken die de OvV heeft onderzocht, 
traden beide fouten aan het licht. Het college is van oordeel dat de tweede fout ook onderdeel zou 
moeten zijn van de meldplicht, omdat anders de meldplicht beperkt effectief dreigt te zijn. Door een 
uitbreiding van de meldplicht zal de regeldruk niet of nauwelijks toenemen, terwijl daardoor beter 
kan worden gemonitord of het certificeringstelsel voldoende effectief is. 
 
1.1  Het college adviseert om de verwachte effectiviteit van het voorstel te vergroten door 

de meldplicht ook te laten gelden voor constateringen dat rookgassen zich in woningen 
zouden kunnen verspreiden. 

2. Minder belastende alternatieven 
Bij het wetsvoorstel zijn verschillende alternatieven afgewogen en is een keuze gemaakt en onder-
bouwd voor het voorgestelde stelsel. Minder belastende alternatieven (bijvoorbeeld koolmonoxide-
melders) zijn verworpen omdat die de oorzaak niet wegnemen en daarmee onvoldoende effectief 
zijn. Voor dit besluit zijn geen aanvullende alternatieven afgewogen.  
Het college ziet geen mogelijkheden voor minder belastende alternatieven. 
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3. Werkbaarheid 
Om het certificeringstelsel te laten werken is het nodig dat installatiebedrijven, certificerings-
instellingen, schemabeheerders en bewoners weten dat er een verbod respectievelijk verplichting 
is en weten wat dat voor hen inhoudt. Zo mogen bewoners zelf geen werkzaamheden aan gas-
installaties meer verrichten. Voor bewoners is de beschikbaarheid van een website met gecertifi-
ceerde installatiebedrijven een kritische succesfactor. Daarom voorziet dit voorstel in een openbaar 
register van gecertificeerde installatiebedrijven. Deze installatiebedrijven zijn ook verplicht om een 
voorgeschreven beeldmerk te gebruiken, zodat het voor consumenten duidelijk is dat zij te maken 
hebben met een (monteur van een) gecertificeerd bedrijf. Ook wordt met een communicatie-
campagne bekendheid gegeven aan het register en de nieuwe wettelijke verplichting. Deze maat-
regelen komen de werkbaarheid ten goede.  
 
Het college heeft geen opmerkingen over de werkbaarheid. 

4. Gevolgen regeldruk 
De regeldruk is in 2018 bij het wetsvoorstel in beeld gebracht. Voor bedrijven is de eenmalige 
regeldruk berekend op tussen de 19,6 en 23,3 miljoen euro, en structurele toename van tussen 
21,8 tot 25,0 miljoen euro per jaar. Voor burgers is de regeldruk berekend op eenmalig 5,9 miljoen 
euro en een structurele toename tussen 19.500 tot 30.000 euro per jaar. Overigens zal de 
structurele regeldruk afnemen naarmate het aantal gebouwen zonder gasaansluiting toeneemt. 
 
Het college heeft geen opmerkingen over de gevolgen voor de regeldruk. 

Dictum 
Gelet op bovengenoemde bevindingen is het eindoordeel ten aanzien van de consultatieversie van 
dit voorstel: 
 
Het besluit niet vaststellen tenzij met het adviespunt rekening is gehouden 
 
 
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Hoogachtend, 
 
 
w.g. 

 
M.A. van Hees R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 
 


