


Top 7 meest gestelde vragen  
over cv-installaties

1 Hoe zit het met de wetgeving rondom cv-installaties?
Is werken aan cv-ketels uw vakgebied? Dan heeft u per 1 juli 2020 te maken met nieuwe wettelijke  
eisen voor het verrichten van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met 
koolmonoxide. Vanaf 1 juli 2020 is er sprake van een overgangsperiode waarbij de certificering nog  
niet verplicht is. 

Echter, per 1 januari 2022 mogen alleen gecertificeerde bedrijven met aantoonbaar vakbekwame 
monteurs werken aan cv-installaties. Het is raadzaam om u voor te bereiden op deze nieuwe eisen,  
die opgenomen worden in het Bouwbesluit.

2. Waarom komt er een wettelijke CO-certificeringsregeling?
Aanleiding is een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 over de gevaren van 
koolmonoxide bij cv-ketels. Hieruit blijkt dat het koolmonoxideprobleem groter is dan tot dan toe  
werd aangenomen. De onderzoeksraad concludeert dat het merendeel van de ongevallen met 
koolmonoxide betrekking heeft op moderne en goed onderhouden cv-ketels.

De overheid heeft de aanbevelingen van de raad overgenomen en ervoor gekozen om de 
werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verplicht onder certificaat uit te laten voeren. 

3 Om welke werkzaamheden gaat het precies?
Voor bepaalde, door de overheid aangewezen werkzaamheden, behoort u vóór 1 januari 
2022 gecertificeerd te zijn volgens een door het Minister van Binnenlandse Zaken toegelaten 
certificatieschema. Deze werkzaamheden zijn:
  het installeren en in bedrijfstellen van gebouwgebonden gasverbrandingsinstallaties en 

bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas ten 
behoeve van ruimteverwarming en warm tapwater;

  reparaties en/of onderhoud aan, en het vervolgens weer in bedrijf stellen van bestaande 
gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of  
rookgas-afvoervoorzieningen ten behoeve van ruimteverwarming en warmtapwater.

4 Wat zijn de gevolgen van de CO-certificering voor mij als installateur?
Om u goed te informeren over de CO-certificering, is in de installatiebranche een werkgroep opgericht. 
Daarin zitten InstallQ en partijen als het opleidings- en ontwikkelingsfonds OTIB en Techniek Nederland. 
Bij deze partijen kunt u terecht met veel van uw vragen. Sites met informatie over de CO-certificering 
zijn onder meer www.InstallQ.nl, www.TechniekNederland.nl en www.Vakmanschapco.nl. Op termijn 
komt ook een model kwaliteitshandboek beschikbaar via onder meer InstallQ.nl. Dit model kan 
eenvoudig worden ingevuld aan de hand van de eigen situatie.
 

5 Wat moet ik doen om een certificaat te behalen? 
Om een certificaat te kunnen behalen, moet uw bedrijf voldoen aan de eisen van Beoordelingsrichtlijn 
6000-25 (BRL6000-25) van InstallQ of andere wettelijk toegelaten certificatieschema’s. BRL6000-25 
komt voor 1 juli 2020 beschikbaar via www.InstallQ.nl en de digitale Kennisbank van ISSO. 
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InstallQ: centraal loket voor kwaliteitsregelingen 

InstallQ is het centrale loket voor de installatiesector rondom 
kwaliteitsregelingen. Zo verlenen wij erkenningen aan 
vakbekwame installateurs en bedrijven en informeren over 
certificeren. Daarnaast accrediteert InstallQ opleidingen  
en examens in installatietechniek. 

Voorheen: KvINL en Sterkin

InstallQ - ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL - 
is de meest toonaangevende kwaliteitsorganisatie binnen 
de installatiesector. De onafhankelijke stichting heeft in de 
markt een breed draagvlak, waaronder bij installateurs, 
opdrachtgevers en overheid.

U kunt echter nu al beginnen met het behalen van een Bewijs van vakmanschap CO. Alle monteurs die 
bepaalde werkzaamheden uitvoeren, moeten vóór 1 januari 2022 dit bewijs behalen aansluitend bij 
de functie die zij vervullen en de werkzaamheden die zij uitvoeren (monteur of 1e monteur service & 
onderhoud, monteur of 1e monteur werktuigbouwkundige installaties).

U moet met goed gevolg een theorie- en praktijkexamen afleggen. Via www.vakmanschapco.nl kunt u 
kosteloos een zelftoets doen om te beoordelen of u voldoende kennis en kunde heeft voor het behalen 
van het examen. 

Begin op tijd met een opleiding en/of het afleggen van het examen. Naar de opleidingen en het is 
examen is veel vraag. Alle cv-monteurs in Nederland die eerder genoemde werkzaamheden uit willen 
blijven voeren, gaan immers het examen afleggen. 

6 Wat is de rol van InstallQ rondom de CO-certificering ?
Samen met andere partijen vertaalt InstallQ de nieuwe wettelijke bepalingen in het Bouwbesluit naar 
BRL6000-25. De titel van de BRL luidt: ‘Ontwerpen, installeren en beheren van installaties, deelgebied 
gebouwgebonden gasverbrandingtoestellen en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van 
verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’.

InstallQ.nl certificeert niet zelf voor de BRL6000-25; dat doen Certificerende Instellingen (CI’s) waarmee 
InstallQ een gebruiksovereenkomst heeft gesloten. Via InstallQ.nl informeert InstallQ u over de wijze 
waarop en door welke CI u zich kunt laten certificeren. Gecertificeerde bedrijven en installateurs 
die in het bezit zijn van een Bewijs van vakmanschap CO worden via InstallQ opgenomen in het 
kwaliteitsregister QBISnl.nl. Dit register is voor iedereen te raadplegen, waaronder opdrachtgevers  
en consumenten.

7 Wat zijn de kosten voor certificeren?
De kosten voor certificeren variëren per vakgebied en CI. Voor een goede indicatie verwijzen wij u naar 
de CI’s.


