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1 Inleiding 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft in 2015 het rapport ‘Ongevallen met kool-
monoxide’ gepubliceerd. Hierin concludeert de OvV dat het gros van de ongevallen als 

gevolg van koolmonoxidevergiftiging wordt veroorzaakt door handelen of het nalaten van 

handelen door installateurs van verbrandingstoestellen. De OvV stelt in het rapport dat 

ingrijpen door de Rijksoverheid gewenst is. 

Naar aanleiding van dit rapport heeft de (voormalige) minister voor Wonen en Rijksdienst 

op 19 december 2016 per brief aangegeven om wetgeving te gaan voorbereiden voor een 

wettelijk verplichte procescertificering voor installatiebedrijven en installateurs. Binnen 

een wettelijk uniform kader kunnen meerdere erkenningsregelingen worden toegelaten.  

In de voorgenomen situatie mogen werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en 

bijbehorende luchttoevoer en rookgasafvoer alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven 

die daarvoor gecertificeerd zijn conform een erkend schema. Binnen de procescertifice-

ring wordt ook de vakbekwaamheid van de individuele installatiemonteurs geborgd. Om 

dit mogelijk te maken, worden de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 gewijzigd. 

Doelstelling 

Voor nieuwe en wijzigende wet- en regelgeving is het verplicht de directe financiële ge-

volgen voor bedrijven, burgers en decentrale overheden te bepalen en te vermelden in 

de toelichting. Het ministerie van BZK heeft Sira Consulting gevraagd om de te verwach-

ten regeldruk als gevolg van de wettelijk verplichte erkenningsregeling voor installateurs 

in kaart te brengen ten behoeve van de internetconsultatie.  

De voorgenomen erkenningsregeling heeft geen gevolgen voor de taken van decentrale 

overheden. De toezichttaak van gemeenten op basis van het Bouwbesluit 2012 blijft ook 

ongewijzigd. Er zijn hierdoor geen financiële gevolgen voor decentrale overheden.  

De resultaten van het ‘Lastenonderzoek wettelijke verplichting installateurs gasverbran-
dingsinstallaties’ is vastgelegd in het onderliggende rapport. Dit biedt inzicht in de een-

malige en structurele effecten die de wijziging van de Woningwet en later de wijziging 

van het Bouwbesluit 2012 hebben op de regeldruk. Dit zijn de kosten voor bedrijven en 

burgers om te voldoen aan de verplichtingen uit wet- en regelgeving1.  

Werkwijze 

Het project is in drie fasen uitgevoerd tussen oktober en december 2017. In fase 1 zijn 

verkennende gesprekken gevoerd om in kaart te brengen welke verplichtingen er voort-

komen uit het voorgenomen erkenningsstelsel. In fase 2 zijn interviews uitgevoerd met 

installatiebedrijven en CBI’s (Conformiteitbeoordelingsinstanties) om de gevolgen van de 

regelgeving in kaart te brengen en te kwantificeren. In fase 3 is de verzamelde informatie 

geanalyseerd, zijn de gevolgen voor burgers en bedrijven bepaald en uitgewerkt in het 

onderliggende eindrapport. 

Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten van het onder-

zoek beschreven. In hoofdstuk 3 is het scenario dat in dit project is onderzocht omschre-

ven, inclusief de rollen en verplichtingen per doelgroep. In hoofdstuk 4 is per onderwerp 

de regeldruk installatiebedrijven en eigenaren van gasverbrandingsinstallaties gekwanti-

ficeerd. Hoofdstuk 5 bevat de conclusie en de samenvatting van de lasteneffecten.   

                                                   

1 De landelijk gehanteerde methodiek voor het meten van regeldruk, die hier is te raadplegen: 

https://www.kcwj.nl/sites/default/files/totaal_handboek_1-7-2014.pdf  

https://www.kcwj.nl/sites/default/files/totaal_handboek_1-7-2014.pdf
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2 Doelgroep en uitgangspunten  

In dit hoofdstuk is beschreven voor welke doelgroepen de regeldruk is gekwantificeerd. 

Daarnaast is een korte toelichting gegeven op de methodiek.  

2.1 Doelgroepen 

De verplichte erkenningsregeling heeft gevolgen voor installatiebedrijven, voor installa-

tiemonteurs en voor eigenaren van gasverbrandingsinstallaties met een vermogen van 

100 kW of minder, die regelmatig onderhoud laten plegen.  

Installatiebedrijven 

Nederland telt op dit moment circa 3.5002 installatiebedrijven. Deze kunnen worden op-

gedeeld naar eenmanszaken (ZZP’ers), midden- en kleinbedrijf (MKB) en grote bedrijven. 

De onderstaande tabel laat per omvangcategorie het aantal installatiebedrijven zien. 

Daarnaast laat de tabel zien welke bedrijven daarvan in de huidige situatie al over een 

certificaat beschikken, gericht op het onderhoud van gasverbrandingsinstallaties. In pa-

ragraaf 3.1 is dieper ingegaan op de bestaande certificaten. 

In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat alle bedrijven die nu in de installatiebranche actief 

zijn, hun werkzaamheden op dit vlak zullen voortzetten. 

 

Tabel 1. Doelgroep 

Type bedrijf (werkzame personen) Bedrijven 

totaal 
Bedrijven met 

een certificaat3 
Bedrijven zonder 

certificaat 

ZZP (1) 2.300 0 2.300 

MKB (1 tot 100) 1.190 320 870 

Grote bedrijven (meer dan 100) 4 10 7 3 

Totaal 3.500 327 3.173 

 

Eigenaren en gebruikers van gasverbrandingsinstallaties 

Nederland telt circa 6,2 gasverbrandingsinstallaties met een vermogen kleiner dan 

100kW. Hiervan worden er bij vier miljoen ééns per twee jaar onderhoud gepleegd.5 Dit 

resulteert in circa twee miljoen onderhoudsbeurten per jaar. Daarnaast worden per jaar 

circa 400.000 nieuwe installaties geplaatst. In totaal worden hiermee per jaar circa 2,4 

miljoen installaties (opnieuw) in gebruik genomen.6 

Voor de regeldruk is relevant, wie de installatie in eigendom heeft. In de onderstaande 

tabel is aangegeven hoe het aantal ingebruiknames is verdeeld naar type gebruik. Hierbij 

is ingeschat dat 10% van de installaties zich in een bedrijfspand bevindt, en dat de res-

terende installaties naar rato zijn verdeeld over de verschillende woningtypen naar ei-

gendomsituatie in 2017. Hiervoor is gebruik gemaakt van CBS-gegevens. 

                                                   
2 CBS statline 4e kwartaal 2017, de verdeling per type bedrijf is aangepast in overleg met experts. 

3 Bron: Qbis, Installatiebedrijven die zijn gecertificeerd volgens BRL 6004/6 en/of BRL 6016. 

4 Het gaat om de 10 bedrijven die gespecialiseerd zijn in onderhoud en service van gastoestellen.  

5 ‘Onderzoek en uitwerking van erkenningsregelingen voor installateurs’, DPA 15 november 2016 

6 ‘Onderzoek en uitwerking van erkenningsregelingen voor installateurs’, DPA 15 november 2016 
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Op basis van de bovenstaande uitgangspunten, worden circa 240.000 installaties be-

drijfsmatig ingezet. De resterende installaties bevinden zich in woningen. 

 

Tabel 2. Ingebruiknames naar type eigenaar 

Ingebruikname bij  Aantal ingebruiknames 

Bedrijfspand 240.000 

Woningcorporatie (installatie in beheer bij corporatie) 563.000 

Woningcorporatie (installatie eigendom van de bewoner) 70.000 

Particulier verhuurde woning 319.000 

Koopwoning 1.208.000 

Totaal 2.400.000 

 

Naast aantal ingebruiknames, is ook het aantal eigenaren van de vier miljoen gasver-

brandingsinstallaties relevant. De onderstaande tabel toont een overzicht van het aantal 

eigenaren. Bij het opstellen van deze tabel is ervan uitgegaan dat bedrijven en particu-

liere verhuurders gemiddeld 10 installaties onder hun beheer hebben. Op basis van deze 

uitgangpunten, zijn er 93.350 bedrijfsmatige eigenaren en circa 2,4 miljoen burgers die 

eigenaar zijn van een installatie. 

 

Tabel 3. Aantal eigenaren 

Eigenaren van installaties Aantal 

Eigenaren van bedrijfspanden 40.000 

Woningcorporaties7  350 

Eigenaren van particulier verhuurde woningen 53.000 

Eigenaren van koopwoningen en huurders met een installatie in eigen beheer 2.353.000 

Totaal 2.446.350 

 

Installatiemonteurs 

Uneto-VNI schat in dat Nederland op dit moment circa 16.000 technische installatiemon-

teurs actief zijn in de verwarming- en luchtbehandelingsector.8 Bedrijven moeten in de 

toekomst echter kosten maken om monteurs werkzaamheden, die onder het certificaat 

vallen, te mogen laten uitvoeren. Het is daarom aannemelijk dat bedrijven niet alle mon-

teurs onder het certificaat zullen laten werken. In dit onderzoek is daarom een band-

breedte gehanteerd. Voor de bovenzijde van de bandbreedte is ervan uitgegaan dat alle 

16.000 huidige monteurs de controle van de inbedrijfstelling blijven uitvoeren.  

Om de onderzijde van de bandbreedte te bepalen, is berekend hoeveel monteurs er in 

Nederland minimaal nodig zijn. Een monteur kan maximaal circa 80 installaties per jaar 

plaatsen.9 Uitgaande van 400.000 plaatsingen, bedraagt het minimaal benodigde aantal 

monteurs circa 400.000 / 80 = 5.000. Verder is er op basis van de interviews met CBI’s 
vanuit gegaan dat een aantoonbaar vakbekwame monteur maximaal 400 installaties per 

jaar kan onderhouden. Er zijn dan minimaal 2 miljoen / 400 = 5.000 vakbekwame mon-

teurs nodig. Dit brengt het minimaal benodigde aantal monteurs op 10.000.  

                                                   
7 Bron: Aedes 

8 Uneto-VNI 

9 ‘Onderzoek en uitwerking van erkenningsregelingen voor installateurs’, DPA, 15 november 2016 
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2.2 Methodiek 

Voor het bepalen van de effecten voor bedrijven en overheden is gebruik gemaakt van 

de landelijk gehanteerde methodiek voor het meten van regeldruk10 van het ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hiermee is aangesloten bij andere onder-

zoeken naar de wet- en regelgeving en is de vergelijkbaarheid van de resultaten met 

andere regeldrukonderzoeken geborgd.  

Eenmalige en structurele regeldruk 

Voor de regeldrukeffecten van het erkenningsstelsel is onderscheid gemaakt tussen een-

malige en structurele effecten op de regeldruk. De eenmalige lasten zijn de noodzakelijke 

handelingen waar bedrijven en overheden alleen bij de inwerkingtreding van de wet mee 

te maken hebben. Dit betreft bij voorbeeld de kennisname van de wijzigingen van de 

regelgeving. De structurele effecten zijn die verplichtingen die periodiek terugkomen. In 

navolging van de meetmethodieken voor administratieve lasten en nalevingskosten, wor-

den de eenmalige en structurele lasteneffecten apart gerapporteerd. 

Uurtarieven 

In dit onderzoek worden de standaard uurtarieven aangehouden die zijn vastgelegd in 

het ‘Handboek meting regeldruk’ van het ministerie van EZ.11 Voor eigenaren en mana-

gers bij installatiebedrijven wordt het uurtarief van een hoogopgeleide kenniswerker aan-

gehouden. Dit tarief bedraagt € 54 per uur. Voor monteurs wordt het tarief voor 

middelbaar opgeleid personeel aangehouden. Dit tarief bedraagt € 37 per uur.  

Voor de werkzaamheden die eigenaren van installaties verrichten, is bij bedrijven uitge-

gaan van administratief personeel (€ 37 per uur). Voor burgers geldt geen uurtarief en 
wordt de regeldruk uitgedrukt in uren. 

 

                                                   
10 Handboek Meting Regeldruk, beschikbaar op: https://www.kcwj.nl/sites/default/files/totaal_hand-
boek_1-7-2014.pdf  

11 Handboek Meting Regeldruk, beschikbaar op: https://www.kcwj.nl/sites/default/files/totaal_hand-
boek_1-7-2014.pdf  

https://www.kcwj.nl/sites/default/files/totaal_handboek_1-7-2014.pdf
https://www.kcwj.nl/sites/default/files/totaal_handboek_1-7-2014.pdf
https://www.kcwj.nl/sites/default/files/totaal_handboek_1-7-2014.pdf
https://www.kcwj.nl/sites/default/files/totaal_handboek_1-7-2014.pdf
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3 Onderzoekscenario  

In dit hoofdstuk is de huidige situatie bij het onderhouden van gasverbrandingsinstallaties 

toegelicht. Daarnaast is een scenario uitgewerkt voor de voorgenomen situatie.  

3.1 Huidige situatie 

In de huidige situatie zijn er in de wet geen eisen opgenomen voor degenen die werk-

zaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties met een vermogen onder 100 kW.  

Ook worden er geen certificatie-eisen gesteld aan installatiebedrijven die werkzaamheden 

verrichten aan deze gasverbrandingstoestellen. Wel zijn er nu al een aantal installatiebe-

drijven die zich op vrijwillige basis hebben aangesloten bij een certificaat en/of regeling.  

Bestaande certificeringsschema’s en keurmerken 

In de huidige situatie zijn er al diverse schema’s in werking, die als startpunt kunnen 
dienen voor de te ontwikkelen certificatieschema’s. De onderstaande tabel geeft hiervan 

een overzicht. De schema’s waarvan de experts verwachten dat deze aanknopingspunt 
bieden voor de certificeringsregeling voor gasverbrandingsinstallaties, zijn gearceerd. In 

dit onderzoek zijn de schema’s BRL 6004-6 en BRL 6016 als uitgangspunt gehanteerd. 

Dit zijn de namelijk de enige certificeringschema’s die betrekking hebben op werkzaam-

heden aan gasverbrandingstoestellen met een vermogen met minder dan 100 kW.  

 

Tabel 4. Overzicht van bestaande schema's 

Schema Heeft betrekking op Aangesloten  

bedrijven 

BRL6000-AB  Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties Onbekend 

BRL 6000-00 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Onbekend 

BRL 6000-04/06 Ontwerpen en installeren van gasinstallaties en installeren van 
gasverbrandingstoestellen (<130 kW) van individuele wonin-
gen) (Inclusief controle rookgasafvoer) 

300 

BRL6000-16 Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 100 kW (Inclusief 
controle rookgasafvoer) 

25 

10 controlepunten Controlepunten bij oplevering/inbedrijfstelling en bij onderhoud 
gasverbrandingsinstallaties (Exclusief controle rookgasafvoer) 

Onbekend 

OK-CV Periodiek onderhoud aan cv-ketels (Exclusief controle rookgas-
afvoer) 

250 

STERKIN erken-
ning/REGT 2016 

Onderhoud en aanleg gastoestellen (gebaseerd op het rapport 
van de OvV) (Exclusief controle rookgasafvoer) 

Onbekend 

SCIOS Onderhoud gasgestookte installaties met een vermogen van 
100 kW en groter in principe geheel (Inclusief controle rook-
gasafvoer) 

165 

                 Onderhoud en inspectie 115 

               Alleen onderhoud 40 

               Alleen inspectie 10 

 

Voor installatiebedrijven die al uit eigen beweging gecertificeerd zijn of bij een regeling 

zijn aangesloten, zal een deel van de nieuwe verplichtingen minder of geen gevolgen 

hebben. Voor hen zijn de regeldrukgevolgen van de nieuwe regeling deels bedrijfseigen. 
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3.2 Voorgenomen situatie 

In de voorgenomen situatie mogen werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en 

bijbehorende luchttoevoer en rookgasafvoer alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven 

die daarvoor erkend zijn. Binnen de procescertificering moet ook de vakbekwaamheid 

van de individuele installatiemonteurs worden geborgd. 

Op het moment dat dit onderzoek is uitgevoerd, was er nog geen certificeringsschema 

beschikbaar. In dit onderzoek is uitgegaan van het startdocument ‘Erkenningsregeling 
installateurs’ dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van BZK. In deze paragraaf 
is op basis van het startdocument een onderzoekscenario uitgewerkt. 

Uneto-VNI heeft wel de Uniforme Kwaliteitsregeling Gasinstallaties (UKG) aangeboden 

aan de minister. Hierin is opgenomen wat er volgens Uneto-VNI noodzakelijk is voor een 

wettelijke regeling. Deze regeling bevat elementen vanuit de erkenningsregelingen van 

OK CV, Sterkin en de BRL-schema’s. De UKG bevat echter nog geen nadere uitwerking. 

Onderstaande figuur laat de doelgroepen zien die met de regeling te maken krijgen en 

welke rollen zij hebben ten opzichte van elkaar. In de volgende paragrafen zijn per rol de 

gevolgen van de verplichte erkenningsregeling beschreven. 

 

Figuur 1. Schema doelgroepen en rollen 
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3.2.1 BZK: Wettelijk kader en toezicht op het stelsel  

Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor het wettelijk kader, het beoordelen of 

schema’s voldoen aan de eisen, en het toezicht op het stelsel als geheel. Tevens wijst de 
minister de CBI’s aan die installateurs volgens een erkend schema certificeren.  

In het onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de taken in eerste instantie door het minis-

terie van BZK worden uitgevoerd, later wellicht door de Toelatingsorganisatie die is voor-

zien voor de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Het maakt voor de 

regeldrukgevolgen voor eigenaren en installatiebedrijven niet uit wie deze taak uitvoert.  

3.2.2 Door of namens de minister van BZK: Toelating van certificatieschema’s 

De minister van BZK is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beoordeling van de 

door de markt ontwikkelde certificatieschema’s aan het wettelijk kader. De minister houdt 

reactief toezicht op basis van signalen over het functioneren van de aangewezen CBI’s 
en voert reality-checks uit als invulling van thematisch stelseltoezicht. Indien nodig legt 

de minister sancties op aan CBI’s. 

Het toezicht zal deels worden bekostigd door overheidsgelden en deels door afdrachten 

van de CBI’s en de schemabeheerders. De kosten die de RvA en de schemabeheerders 
maken, kunnen tot de administratieve lasten worden gerekend. Zij worden echter betaald 

om deze kerntaak uit te voeren via de vergoeding van de CBI’s en de schemabeheerders. 
Om dubbeltelling te voorkomen, worden de administratieve lasten van de RvA niet afzon-

derlijk gekwantificeerd. 

Steekproefcontrole (reality check) 

De minister voert steekproefsgewijze controles (reality checks) uit. Het doel van deze 

controle is om te controleren of het stelsel werkt. Voor deze controle wordt een steekproef 

genomen van de installaties waar werkzaamheden aan hebben plaatsgevonden. De mi-

nister zal toegang hebben tot de registers van CBI’s waarin installatiebedrijven projecten 
moeten melden. In dit register worden o.a. adresgegevens, uitgevoerde werkzaamheden 

en de certificaathouder geregistreerd. Mogelijk wordt het één centraal register.  

Tijdens de steekproefcontrole wordt door de minister gekeken naar de kwaliteit van de 

uitgevoerde werkzaamheden in relatie tot de veiligheid van de installatie. Naar inschat-

ting zal deze controle 20 tot 30 minuten duren. Dit leidt tot administratieve lasten voor 

eigenaren van gasverbrandingsinstallaties. Deze zijn geheel bedrijfsvreemd. 

Indien de veiligheid onder de maat is, zal de betrokken CBI en/of schemabeheerder be-

trokken worden. Het zal dan aan hen zijn om de oorzaak te onderzoeken en actie te 

ondernemen bij de betreffende CBI en/of het installatiebedrijf. De toezichthouder spreekt 

de CBI aan in het kader van aanwijzing bij disfunctioneren. Bij mankementen in schema’s 
spreekt de CBI de certificaathouder of het installatiebedrijf aan. De gevolgen van niet-

naleving vallen buiten de scope van de meetmethodiek en worden daarom niet nader 

onderzocht. 

Openbaar register van erkende installatiebedrijven 

De overheid zal een openbaar register beheren van erkende installatiebedrijven. Dit re-

gister zal de bedrijfsnamen, vestigingsadressen en de schema’s waar het installatiebedrijf 
voor is gecertificeerd omvatten. Het register zal online toegankelijk zijn.  

Het aanleveren van informatie ten behoeve van een register leidt tot administratieve 

lasten voor CBI’s. Installatiebedrijven moeten deze gegevens aan CBI’s doorgeven om in 
aanmerking te komen voor certificering. Deze administratieve lasten zijn daarom al inbe-

grepen bij de administratieve lasten die voortkomen uit de certificering.  
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3.2.3 Schemabeheerders 

Marktpartijen (schemabeheerders) stellen schema’s op die voldoen aan het wettelijke 
kader, leggen deze ter goedkeuring voor aan de minister en stellen deze vervolgens ter 

beschikking aan potentiële CBI’s.  

De kosten die schemabeheerders maken, kunnen tot de administratieve lasten worden 

gerekend. Zij worden echter betaald om deze kerntaak uit te voeren via de vergoeding 

van de CBI’s. Om dubbeltelling te voorkomen, worden de administratieve lasten van de 
schemabeheerders niet afzonderlijk gekwantificeerd. 

3.2.4 De Raad voor Accreditatie 

De Raad voor Accreditatie (RvA) wordt verantwoordelijk voor de accreditering van CBI-

bedrijven en ziet erop toe dat CBI’s een goede uitvoering geven aan de schema’s. Daar-
naast evalueert de RvA de schema’s van schemabeheerders.  

Nadat de schema’s door de minister zijn beoordeeld, evalueert de RvA het schema op 

accrediteerbaarheid (de evaluatie door de RvA kan ook vóór de beoordeling door de mi-

nister plaatsvinden). Wanneer dit schema voldoet, kan de CBI op basis van dit schema 

een installatiebedrijf in de praktijk certificeren en zo aantonen dat het schema werkt. 

Vervolgens krijgt de CBI een accreditatie waarna de CBI een aanwijzing kan aanvragen 

bij de minister. Het schema wordt bij wijzigingen opnieuw geëvalueerd door de RvA. 

De kosten die de RvA maakt, kunnen tot de administratieve lasten worden gerekend. Zij 

worden echter betaald om deze kerntaak uit te voeren via de vergoeding van de CBI’s en 
de schemabeheerders. Om dubbeltelling te voorkomen, worden de administratieve lasten 

van de RvA niet afzonderlijk gekwantificeerd. 

3.2.5 De conformiteitbeoordelingsinstanties  

De Conformiteitbeoordelingsinstanties (CBI’s) worden verantwoordelijk voor het certifi-
ceren van installatiebedrijven die werkzaamheden verrichten aan gas- en verbrandings-

toestellen. Zij dienen daarvoor te investeren in een licentie voor een erkend schema van 

een schemabeheerder. Daarna dienen zij door de RvA te worden geaccrediteerd en moe-

ten zij een verzoek doen bij de minister om aangewezen te worden.  

Er zijn CBI’s die al een accreditatie hebben op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17065 en CBI’s 
die nog geen accreditatie hebben. Voor de eerste groep zal bovenstaande accreditatie 

een uitbreiding zijn terwijl de accreditatie voor de andere CBI’s nieuw is. 

CBI’s controleren periodiek of de aangesloten bedrijven aan het certificatieschema vol-

doen. Ook voeren zij steekproefsgewijs controles en audits uit op de uitgevoerde werk-

zaamheden. Indien werkzaamheden niet conform het erkende schema worden uitge-

voerd, legt de CBI zo nodig sancties op aan de installatiebedrijven. Richting de overheid 

moeten zij een kennisgeving doen over intrekkingen en schorsingen van het certificaat. 

Daarnaast zullen zij gegevens uitwisselen met het ministerie en dragen zij zorg voor het 

bijhouden van een actueel overzicht van certificaathouders. De lasten als gevolg van 

sancties zijn het gevolg van niet-naleving, waardoor zij op basis van de methodiek buiten 

de onderzoekafbakening vallen. 

De kosten die de CBI’s maken, kunnen tot de administratieve lasten worden gerekend. 
Zij worden echter betaald om deze kerntaak uit te voeren via de vergoedingen die zij 

ontvangen van de certificaathouders. Om dubbeltelling te voorkomen, worden de admi-

nistratieve lasten van de CBI’s niet afzonderlijk gekwantificeerd. 
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3.2.6 Installatiebedrijven (certificaathouders) 

In de huidige situatie hebben installatiebedrijven die werkzaamheden verrichten aan gas-

verbrandingstoestellen geen certificaat nodig. Er zijn ongeveer 10.000 bedrijven actief 

op het gebied van gasverbrandingsinstallaties waarvan er 2.930 specifieke verwarmings-

installatiebedrijven zijn. In de voorgenomen situatie moeten installatiebedrijven die ge-

certificeerd willen worden over een certificaat beschikken van een geaccrediteerde CBI 

waarmee zij kunnen aantonen dat zij aan het certificatieschema voldoen.  

Om het certificaat te verkrijgen en behouden, moeten de (aanstaande) certificaathouders 

aan diverse verplichtingen voldoen. De lasten die daar uit voortkomen worden beschre-

ven in hoofdstuk 4.  

Aanvraag van het certificaat 

Elk installatiebedrijf dat een certificaat wil verkrijgen, moet een beoordeling door een CBI 

ondergaan waarbij wordt beoordeeld of het proces voldoet aan de gestelde eisen uit het 

betreffende schema. Hiervoor moet een installatiebedrijf de volgende handelingen door-

lopen: 

 Bestuderen van het certificeringsschema en eerste voorbereidingen 

 Uitvoeren nulmeting (eventueel met behulp van een adviseur) 

 Wegwerken van de achterstallige punten 

 Ondergaan van een audit door een CBI  

Het aanvragen van certificatie veroorzaakt eenmalige administratieve lasten voor be-

staande installatiebedrijven na de inwerkingtreding van de verplichting. Daarna zal de 

certificatie structurele administratieve lasten veroorzaken voor nieuwe toetreders. 

Periodieke audit 

Om het certificaat te kunnen behouden, vindt elk jaar een herhaalaudit plaats. Eens in 

de drie jaar betreft dit een volledige audit (herinitïering). Deze periodieke audits leiden 

tot structurele administratieve lasten. 

Uitvoeren van werkzaamheden conform certificaat 

Erkende installatiebedrijven moeten de onder de erkenningsregeling vallende werkzaam-

heden uitvoeren volgens het certificaat. Het gaat om de aanleg, het vervangen en onder-

houd (inclusief reparatie) van verbrandingstoestellen inclusief toevoer van 

verbrandingslucht en rookgasafvoer.  

Het is theoretisch mogelijk dat door de certificaateisen het uitvoeren van de werkzaam-

heden in de praktijk meer tijd gaat kosten dan nu het geval is. Denk aan procedures voor 

het afhandelen van klachten of andere/uitgebreidere metingen bij de inbedrijfsstelling en 

het documenteren hiervan. Dit leidt tot een toename van de administratieve lasten.  

Ook kan het voorkomen dat het certificaat hogere eisen stelt aan (het ijken van) de 

meetapparatuur dan in de huidige situatie het geval is. Dit zou kunnen leiden tot aanvul-

lende structurele inhoudelijke nalevingskosten.  

Registratie en steekproefsgewijze controles bij eigenaren 

De CBI zal steekproefsgewijze controles uitvoeren bij gasverbrandingsinstallaties waar 

onder het erkenningsstelsel vallende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Deze controle is 

gericht op het proces en het eindresultaat. Hiervoor zullen installatiebedrijven alle uitge-

voerde werkzaamheden onder het schema moeten registreren en doorgeven aan de CBI. 

Dit veroorzaakt structurele administratieve lasten. Als de controles worden uitgevoerd 

terwijl de monteur aanwezig is, veroorzaakt ook dit structurele administratieve lasten. In 

fase 2 wordt nagegaan of dit het geval is. 
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Vakbekwaamheidseisen voor monteurs 

De controle van de inbedrijfstelling van de installatie moet door een aantoonbaar vakbe-

kwame monteur worden uitgevoerd. De vakbekwaamheidseisen zijn gericht op het op 

adequate wijze controleren van de werkzaamheden alvorens toestellen in gebruik mogen 

worden gesteld. De minimumeisen ten aanzien van de vakbekwaamheid worden in het 

wettelijke kader opgenomen. Hiervoor wordt een opleidingsniveau MBO 3 of 4 (installa-

tietechniek) door opleiding of werkervaring wenselijk geacht. Er zijn diverse cijfers be-

schikbaar over het aantal installatiemonteurs. In fase 2 wordt in overleg met de branche 

bepaald wat de best bruikbare cijfers zijn. 

De CBI legt periodieke bedrijfsbezoeken af waarbij geverifieerd wordt of de certificaat-

houder de beoordeling van de kwalificaties correct uitvoert. Deze verplichting vereist in-

direct ook dat de certificaathouders personeelsdossiers bijhouden (alleen van de 

personeelsleden die de inbedrijfstelling verzorgen). De bedrijfsbezoeken en de aanvul-

lende administratie leiden tot structurele administratieve lasten. 

Legitimatie 

Monteurs moeten kunnen aantonen dat zij werkzaam zijn bij een gecertificeerd installa-

tiebedrijf. Zij zullen hiervoor over een legitimatie moeten beschikken. Het verstrekken en 

actueel houden van legitimatiebewijzen leidt, indien deze taak wordt uitgevoerd door de 

bedrijven zelf, tot administratieve lasten. Veel monteurs beschikken nu al over een pasje 

waarmee ze aantonen dat ze voor een bepaald bedrijf werken. Voor deze monteurs leidt 

deze verplichting tot eenmalige lasten. De huidige legitimatiebewijzen moeten immers 

voortijdig worden vervangen, omdat het beeldmerk behorende bij het schema moet wor-

den getoond.   

3.2.7 Eigenaren van gasverbrandingstoestellen 

Burgers en bedrijven (gebruikers van gasverbrandingstoestellen van maximaal 100kW) 

moeten als gevolg van de voorgenomen regelgeving meewerken aan inspectieprojecten 

van de toezichthouder. In dit onderzoek worden geen gebruikers gesproken. De gevolgen 

voor de regeldruk voor gebruikers leiden we af uit de tijdsbesteding voor de handelingen 

die bedrijven en toezichthouders als gevolg van de verplichtingen moeten uitvoeren.  

Een deel van de eigenaren van gasverbrandingstoestellen krijgt door het verplichte er-

kenningsstelsel te maken met de volgende handelingen:  

 Ontvangen CBI bij steekproefcontrole  

 Ontvangen van de controleur die namens de minister de reality-checks uitvoert 

 Controleren of het installatiebedrijf erkend is 

 

Hoewel het voor eigenaren niet verplicht zal worden om mee te werken aan de steek-

proefcontroles worden de lasten die de controles veroorzaken wel beschouwd als admi-

nistratieve lasten van toezicht. Om het erkenningsstelsel te laten werken is het namelijk 

een vereiste dat een minimumaantal eigenaren van gasverbrandingstoestellen meewerkt 

aan deze controles.  
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3.2.8 Decentrale overheden 

Het uitgangspunt is in beginsel dat werkzaamheden onder de beoogde erkenningsregeling 

conform geldende wet- en regelgeving worden uitgevoerd en er daarop geen feitelijke 

(nieuwe) toezichtstaak ontstaat. In dit onderzoek is, conform de meetmethodiek, uitge-

gaan van de regeldruk bij 100% naleving. Deze toezichtstaak heeft in daarom geen 

lasteneffecten voor gemeenten, die bevoegd gezag zijn voor toezicht en handhaving van 

de Woningwet en het Bouwbesluit. 

De 100% naleving zal in de praktijk echter niet voorkomen. Met de beoogde erkennings-

regeling worden geen nieuwe inhoudelijke technische eisen opgenomen in deze regelge-

ving ten aanzien van verbrandingsinstallaties die leiden tot een nieuwe toezichtstaak voor 

gemeenten. Wel nieuw is de verbodsbepaling voor het uitvoeren van werkzaamheden aan 

gasverbrandingstoestellen door niet-gecertificeerd bedrijven. Voor deze verbodsbepaling 

is de gemeente ook bevoegd gezag.   

De Wabo die de toezichtstaak voor de gemeenten regelt voor bouwregelgeving, geeft 

beleidsruimte aan gemeenten. Gemeenten kunnen zelf de mate en wijze waarop zijn 

toezicht houden invullen. Het huidige toezicht op gasverbrandingsinstallatie bij bestaande 

bouw is in het algemeen beperkt. Veelal wordt door gemeenten alleen opgetreden bij 

meldingen van mogelijke overtredingen. Enerzijds zal er naar verwachting slechts een 

zeer beperkte toename aan meldingen zijn in verband met illegaal uitgevoerde werk-

zaamheden waarop de  gemeente moet acteren. Anderzijds wordt verwacht dat door de 

erkenningsregeling gasverbrandingstoestellen in toenemende mate voldoen aan de tech-

nische eisen en dus minder aanleiding geven tot signalen richting gemeenten. Hierdoor 

wordt verwacht dat er per saldo geen sprake zal zijn van een wezenlijke toename aan 

meldingen van mogelijke overtreding van de Woningwet of het Bouwbesluit 2012. 
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4 Regeldrukeffecten 

In paragraaf 3.2 is de toekomstige erkenningssystematiek toegelicht. In dit hoofdstuk is 

uitgewerkt hoe installatiebedrijven en eigenaren van gasverbrandingsinstallaties kunnen 

voldoen aan de nieuwe verplichtingen. Per verplichting is de regeldruk gekwantificeerd.  

De onderstaande tabellen vatten de regeldrukeffecten per verplichting samen. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen eenmalige en structurele effecten. Aansluitend op de tabel 

zijn de uitgangspunten voor de berekeningen verder toegelicht.  

 

Tabel 5. Samenvatting eenmalige regeldruk 

Onderwerp Bedrijven (*1 miljoen €) Burgers (*1.000 uren) 
 

Minimaal Maximaal Minimaal Maximaal 

Voorbereiding en kennisname  14,1   14,5   392   392  

Licentiekosten  -    -    -    -   

Periodieke audits  -    -    -    -   

Steekproefcontroles/reality-checks  -    -    -    -   

Uitvoeren werk conform certificaat  -    -    -    -   

Afmelden van werkzaamheden  -    -    -    -   

Vakbekwaamheid aantonen  5,3   8,5   -    -   

Aanvragen legitimatiebewijzen  0,3   0,3   -    -   

Totale eenmalige regeldruk  19,6   23,3   392   392  

 

Tabel 6. Samenvatting structurele regeldruk 

Onderwerp Bedrijven (*1 miljoen €) Burgers (*1.000 uren) 
 

Minimaal Maximaal Minimaal Maximaal 

Voorbereiding en kennisname  1,3   1,3   -    -   

Licentiekosten  1,1   1,1   -    -   

Periodieke audits  4,3   4,3   -    -   

Steekproefcontroles/reality-checks  3,1   6,3   1.300   2.000  

Uitvoeren werk conform certificaat  14,8   14,8   -    -   

Afmelden van werkzaamheden  9,8   9,8   -    -   

Vakbekwaamheid aantonen  -    -    -    -   

Aanvragen legitimatiebewijzen  0,10   0,1   -    -   

Totale structurele regeldruk  34,5   37,7   1.300   2.000  
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4.1 Voorbereiding en kennisname 

Elk installatiebedrijf dat een certificaat wil verkrijgen, moet bij de inwerkingtreding van 

de regeling een beoordeling door een CBI ondergaan waarbij wordt beoordeeld of het 

proces voldoet aan de gestelde eisen uit het betreffende schema.  

Een installatiebedrijf dat gecertificeerd wil worden, doorloopt de volgende handelingen: 

 Bestuderen van het certificeringsschema en eerste voorbereidingen 

 Uitvoeren nulmeting12  

 Aanpassen van de interne processen 

 

Bedrijven die nu al gecertificeerd zijn of deelnemen aan een andere regeling, verwachten 

dat zij minder tijd kwijt zijn aan voorbereiding en kennisname dan bedrijven waarvoor 

certificering geheel nieuw is. 

Eenmalige kosten voor installatiebedrijven waarvoor certificering nieuw is 

De tijdsbesteding voor deze werkzaamheden is afhankelijk van de mate waarin een be-

drijf in de huidige situatie al voldoet aan de vereisten volgens het certificaat. Op basis 

van de gegevens aangeleverd door de respondenten is aangenomen dat de extra tijds-

besteding van een nieuw toetredend bedrijf, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, 

minimaal 28 uur en maximaal 240 uur bedraagt. Daarnaast laten bedrijven zich door-

gaans begeleiden door een extern adviseur. De kosten hiervan bedragen, afhankelijk van 

de omvang gemiddeld € 650 tot € 5.000 per bedrijf. 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de eenmalige kosten voor bedrij-

ven waarvoor de certificering nieuw is, waarbij onderscheid is gemaakt naar bedrijfsom-

vang. 

 

Tabel 7. Eenmalige kosten kennisname en voorbereiding (niet-gecertificeerde bedrijven) 

Type bedrijf Tijdsbesteding Uurtarief(€) Externe  

kosten (€) 

Aantal Totale  

kosten (€) 

ZZP 28 54 650 2.300  4.973.000  

Klein/midden 79 54 2.000 870  5.451.000  

Groot 240 54 5.000 3  54.000  

Totaal    3.173  10.478.000  

 

Uit de interviews blijkt verder dat circa 10% van de monteurs, in dienst van bedrijven die 

niet gecertificeerd zijn, in de huidige situatie niet over de juiste apparatuur beschikt. Deze 

apparatuur zal voortijdig moeten worden vervangen. De kosten hiervoor bedragen circa 

€ 1.000 per meetapparaat.  

Circa 91% van de bedrijven is nu niet gecertificeerd. Naar schatting werkt 70%13 van de 

monteurs werkt nu niet onder een certificaat. De totale inhoudelijke nalevingskosten voor 

het vervangen van meetapparatuur bedragen hiermee minimaal 10.000 installateurs * 

                                                   
12 Sommige bedrijven zullen gebruik maken van de diensten van een adviseur. Voor deze bedrijven 
vervalt een belangrijk deel van de tijdsbesteding. In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat de kosten 
voor de inzet van eigen personeel vergelijkbaar zijn met de kosten van een extern adviseur. 

13 Deze inschatting is gemaakt met behulp van het gemiddelde aantal medewerkers per omvangsca-
tegorie en het aantal reeds gecertificeerde bedrijven naar omvang (bron: CBS Statline) 
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70% * 10% * 1.000 ≈ € 0,7 miljoen en maximaal 16.000 installateurs * 70% * 10% * 

1.000 ≈ € 1,1 miljoen. 

Eenmalige kosten voor installatiebedrijven met een bestaand certificaat 

Installatiebedrijven die al in bezit zijn van een certificaat verwachten 75% minder tijd te 

hoeven besteden aan het aanvragen van een certificaat onder een erkend schema. Ook 

verwachten deze bedrijven geen kosten te hoeven maken voor apparatuur of externe 

advisering. 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de eenmalige kosten voor bedrij-

ven die reeds gecertificeerd zijn, waarbij onderscheid is gemaakt naar bedrijfsomvang. 

 

Tabel 8. Eenmalige kosten kennisname en voorbereiding (gecertificeerde bedrijven) 

Type bedrijf Tijdsbesteding Uurtarief (€) Externe  

kosten (€) 

Aantal Totale  

kosten (€) 

ZZP 7 54 - 0 -  

Klein/midden 20 54 - 320  346.000  

Groot 60 54 - 7  23.000  

Totaal    327 369.000 

 

Eenmalige kosten voor eigenaren van gasverbrandingsinstallaties 

Eigenaren van gasverbrandingsinstallaties moeten eenmalig kennisnemen van de nieuwe 

regeling. Daarnaast zullen zij met behulp van het openbare online register van de over-

heid, waarin alle erkende installateurs zijn opgenomen, moeten controleren of het instal-

latiebedrijf waarmee zij samenwerken wel gecertificeerd is. De erkenningsregeling en het 

openbare register bieden meer transparantie over erkend gecertificeerde installatiebe-

drijven. Dit maakt het voor burgers en bedrijven structureel eenvoudiger om een geschikt 

installatiebedrijf uit te kiezen. 

Voor dit onderzoek is ervan uitgegaan dat kennisname circa 10 minuten per gasverbran-

dingsinstallatie kost voor een burger en circa 30 minuten voor een bedrijf. De eenmalige 

lasten voor kennisname voor bedrijven bedragen circa 30 minuten * € 54 * 93.500 ≈  

€ 2,5 miljoen. Voor burgers is de totale tijdsbesteding circa 2,4 miljoen eigenaren * 10 

minuten ≈ 392.000 uur. 

Structurele kosten voor nieuwe toetreders  

Bedrijven die in de toekomst aan de slag willen als installatiebedrijf, moeten zich laten 

certificeren. Voor dit onderzoek is ervan uitgegaan dat het bedrijvenbestand zich gemid-

deld eens per 10 jaar vernieuwd. Dit betekent dat er per jaar circa 350 nieuwe toetreders 

kunnen worden verwacht. Hierdoor ontstaan structurele lasten.  

De tijdsbesteding voor nieuwe toetreders is vergelijkbaar met de tijdsbesteding voor de 

bedrijven die nu nog geen certificering hebben. De nieuwe toetreders kunnen wel direct 

de juiste apparatuur aanschaffen, waardoor hiervoor geen bedrijfsvreemde kosten hoe-

ven te worden gemaakt. 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de terugkerende kosten voor 

bedrijven waarvoor de certificering nieuw is, waarbij onderscheid is gemaakt naar be-

drijfsomvang. 
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Tabel 9. Structurele  kosten voor oriëntatie bij nieuwe toetreders 

Type bedrijf Tijdsbesteding Uurtarief(€) Externe  

kosten (€) 

Aantal Totale  

kosten (€) 

ZZP 28 54 650 230 497.000 

Klein/midden 79 54 2.000 119 746.000 

Groot 240 54 5.000 1 18.000 

Totaal    350  1.261.000  

 

Samenvatting 

De eenmalige regeldruk voor bedrijven bedraagt minimaal € 14,1 miljoen en maximaal  

€ 14,5 miljoen. De terugkerende kosten voor bedrijven bedragen circa € 1,3 miljoen per 

jaar. Burgers zijn eenmalig 392.000 uur kwijt aan kennisname. 

4.2 Licentiekosten 

De schemabeheerder vraagt om een jaarlijkse afdracht per afgegeven certificaat. Daar-

naast moet een bijdrage worden betaald voor het aanvullende deel ‘gasinstallaties’. Deze 

afdrachten dienen ter dekking van de beheerkosten die de schemabeheerder moet maken 

voor het actualiseren en onderhouden van certificatieregelingen. De CBI’s berekenen dit 
zonder toeslagen door aan de certificaathouders.  

Structurele kosten voor installatiebedrijven 

De hoogte van de licentiekosten hangt af van het aantal vestigingen per bedrijf. Voor de 

tarieven is uitgegaan van het huidige tarief voor het BRL-schema en het aanvullende deel 

voor het onderhoud van gasinstallaties. Hierbij is ervan uitgegaan dat er een deelcertifi-

caat komt dat de gehele wettelijke scope voor gasverbrandingsinstallaties dekt. 14  

Bij het berekenen van deze kosten is ervan uitgegaan dat elk installatiebedrijf jaarlijks 

licentiekosten afdraagt voor het algemeen deel en voor het bijzondere deel voor gasver-

brandingsinstallaties. Verder is ervan uitgegaan dat ZZP-bedrijven en klein/midden be-

drijven een certificaat aanvragen voor één vestiging en grote bedrijven voor gemiddeld 

15 vestigingen. 

 

Tabel 10. Structurele licentiekosten voor installatiebedrijven 

Type bedrijf   Externe  

kosten (€) 

Aantal  

per jaar 

Totale  

kosten (€) 

ZZP   315 2.300 725.000 

Klein/midden   315 1.190 375.000 

Groot   3.540 10 35.000 

Totaal    3.500 1.135.000 

 

                                                   
14 Bron: KvINL 
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De lasten voor de licentiekosten voor de installatiebedrijven die nu al een certificaat heb-

ben worden beschouwd als bedrijfseigen. Daarom kan circa € 0,1 miljoen van de bere-

kende lasten als bedrijfseigen worden beschouwd.  

Samenvatting 

De terugkerende kosten voor installatiebedrijven als gevolg van de licentiekosten bedra-

gen circa € 1,1 miljoen per jaar. Er zijn geen directe gevolgen voor eigenaren van gas-

verbrandingsinstallaties. 

4.3 Periodieke audits 

Wanneer het certificaat aangevraagd is, wordt er door de CBI een volledige audit voor de 

toelating uitgevoerd. Deze volledige audit wordt eens per drie jaar herhaald. In de twee 

tussenliggende jaren vinden herhaalaudits plaats. In deze organisatiegerichte onder-

zoeken wordt bekeken of het bedrijf voldoet aan de certificeringseisen, of het kwaliteits-

systeem aan de eisen voldoet en of de processen aan de eisen voldoen.  

De periodieke audits resulteren in terugkerende administratieve lasten voor alle installa-

tiebedrijven. Voor bedrijven die al gecertificeerd zijn, is een deel hiervan bedrijfseigen. 

Periodieke volledige audits 

De externe kosten die CBI’s in rekening brengen voor het uitvoeren van een audit, zijn 

afhankelijk van de omvang van het bedrijf. De CBI’s rekenen gemiddeld met een uurtarief 
van € 150 per uur. De tijdsbesteding voor de volledige audit varieert van minimaal 6 uur 

voor een ZZP’er tot maximaal 12 uur voor een groot bedrijf.  

De interne tijdbesteding voor een volledige audit bestaat uit het voorbereiden van de 

audit en uit het begeleiden van de auditor. Als voorbereiding van de audit wordt er onder 

andere intern bekeken of de methodiek goed wordt toegepast en worden er waar nodig 

herstelwerkzaamheden verricht.  

De onderstaande tabel toont de berekening van de jaarlijkse regeldruk voor de volledige 

audits, waarbij onderscheid is gemaakt naar bedrijfsomvang. 

 

Tabel 11. Structurele kosten voor periodieke volledige audits 

Type bedrijf Tijdsbesteding Uurtarief(€) Externe  

kosten (€) 

Aantal  

per jaar 

Totale  

kosten (€) 

ZZP 8 54 900 767  1.021.000 

Klein/midden 16 54 1050 397  759.000 

Groot 24 54 1800 3  10.000 

Totaal    1.167 1.790.000 

 

De lasten voor de audits voor de installatiebedrijven die nu al een certificaat worden 

beschouwd als bedrijfseigen. In de huidige situatie is circa 9% van de bedrijven gecerti-

ficeerd. Dit betekent dat circa € 0,2 miljoen van de totale kosten voor de eenmalige audits 
als bedrijfseigen kan worden beschouwd. 

Periodieke herhaalaudits 

Uit de interviews blijkt dat de tijd die auditors besteden bij een herhaalaudit, circa 50% 

lager liggen dan bij een volledige audit. Installatiebedrijven zijn eveneens minder tijd 
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kwijt, maar omdat zij ongeveer dezelfde voorbereidingen moeten doen, is dit verschil met 

25% tot 33% wel kleiner. 

De onderstaande tabel toont de berekening van de jaarlijkse regeldruk voor de herhaal-

audits, waarbij onderscheid is gemaakt naar bedrijfsomvang. 

 

Tabel 12. Structurele kosten voor de herhaalaudits 

Type bedrijf Tijdsbesteding Uurtarief(€) Externe  

kosten (€) 

Aantal 

per jaar 

Totale  

kosten (€) 

ZZP 6 54 600 1.533  1.417.000 

Klein/midden 12 54 700 793  1.069.000 

Groot 16 54 1.200 7  14.000 

Totaal    2.333  2.500.000  

 

De lasten voor de audits voor de installatiebedrijven die nu al een certificaat worden 

beschouwd als bedrijfseigen. In de huidige situatie is circa 9% van de bedrijven gecerti-

ficeerd. Dit betekent dat circa € 0,4 miljoen van de totale kosten voor herhaalaudits als 

bedrijfseigen kan worden beschouwd. 

Samenvatting 

De terugkerende kosten voor installatiebedrijven als gevolg van periodieke audits bedra-

gen circa € 4,3 miljoen per jaar. Er zijn geen directe gevolgen voor eigenaren van gas-

verbrandingsinstallaties. 

4.4 Controles en reality-checks 

In de voorgenomen situatie gaan CBI’s steekproefsgewijs de werkzaamheden van mon-

teurs controleren. Deze controles vinden plaats op locatie. Deze controles hebben hier-

door gevolgen voor zowel de installatiebedrijven als voor de eigenaren van installaties. 

In de huidige situatie wordt er tijdens de periodieke audits al een administratieve controle 

gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden. Er vinden echter bij geen van de bestaande 

schema’s inhoudelijke controles op locatie plaats. Deze verplichting is hierdoor voor alle 
bedrijven nieuw. 

Terugkerende kosten van steekproefcontroles voor installatiebedrijven 

De precieze vorm waarin de CBI’s de steekproefsgewijze controle gaan uitvoeren, hangt 

af van wat er in de protocollen wordt vastgelegd. Deze zijn nog niet beschikbaar. Aange-

nomen wordt dat iedere aantoonbaar vakbekwame monteur één keer per jaar voorkomt 

in de steekproefcontrole.  

Het is nog niet duidelijk welk deel van de controles zal worden uitgevoerd terwijl de 

monteur aan het werk is. Het is aannemelijk dat dit ten minste voor een deel van de 

situaties opgaat. De werkwijze van de monteur kan immers niet achteraf worden beoor-

deeld.  

Voor dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de steekproef minimaal eens en maximaal 

twee keer per drie jaar een controle betreft waarbij de monteur aanwezig moet zijn. De 

CBI’s schatten in dat een controleur voor een steekproefcontrole waarbij de monteur niet 

aanwezig is, gemiddeld 1,5 uur kost. Een steekproefcontrole waarbij de monteur wel 

aanwezig is, kost circa 3 uur. De CBI’s rekenen gemiddeld met een tarief van € 150 per 
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uur. De respondenten schatten daarnaast in dat een installatie of onderhoudsbeurt waar-

bij een controleur aanwezig is, circa 45 minuten meer in beslag neemt dan normaal. 

De onderstaande tabellen tonen de minimale en maximale jaarlijkse regeldruk voor het 

uitvoeren van de steekproeven. 

 

Tabel 13. Minimale kosten steekproefcontroles 

Type controle Tijdsbesteding 

(minuten) 

Uurtarief 

(€) 

Externe  

kosten (€) 

Aantal Totale  

kosten (€) 

Monteur aanwezig 45 37 450 3.333 1.593.000 

Monteur niet aanwezig - - 225 6.667 1.500.000 

Totaal     10.000  3.093.000 

 

Tabel 14. Maximale kosten steekproefcontroles 

Type controle Tijdsbesteding 

(minuten) 

Uurtarief 

(€) 

Externe  

kosten (€) 

Aantal Totale  

kosten (€) 

Monteur aanwezig 45 37 450 10.667  5.096.000 

Monteur niet aanwezig - - 225 5.333  1.200.000 

Totaal    16.000   6.296.000  

 

In de huidige situatie voeren de CBI’s geen controles op locatie uit. De kosten die voort-
vloeiend uit de steekproeven zijn hiermee volledig bedrijfsvreemd. 

Er komt in de toekomst mogelijk een bonus-malus korting waardoor er onder ‘slecht 
presterende’ installateurs vaker en onder ‘goed presterende’ installateurs in de toekomst 
minder vaak steekproeven worden getrokken. Dit kan per saldo gevolgen hebben voor 

de totale regeldruk.  

Terugkerende kosten van steekproefcontroles en reality-checks voor gebruikers 

De gebruikers van gasverbrandingsinstallaties die meewerken aan de controles door de 

CBI’s, zijn hieraan tijd kwijt. De steekproef omvat tussen 10.000 en 16.000 steekproef-

controles. Daarnaast zal het ministerie van BZK nog reality-checks uitvoeren om na te 

gaan of de CBI’s hun taken goed uitvoeren. Om met een statistische betrouwbaarheid 
van 90% en een nauwkeurigheid van 10% uitspraken te kunnen doen, moeten minimaal 

68 reality-checks per CBI worden uitgevoerd. In dit onderzoek is uitgegaan van 3 CBI’s. 
Het totale aantal controles komt hiermee op minimaal 10.200 en maximaal 16.200.  

In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat bij de controles in bestaande woningen, de be-

woner de controleur te woord staat. Het betreft hier circa 73% van de controles. Bij de 

resterende 27% betreft het nieuwbouw en bedrijfsmatig gebruik. Hierbij zal een bedrijf 

de controleur te woord staan.  

De onderstaande tabellen tonen de minimale en maximale jaarlijkse regeldruk als gevolg 

van het uitvoeren van de steekproeven en reality-checks bij gebruikers. 
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Tabel 15. Kosten van steekproefcontroles en reality-checks voor bedrijfsmatige eigenaren  

Situatie Tijdsbeste-

ding  

(minuten) 

Uurtarief 

(€) 

Aantal Totale  

kosten (€) 

Minimaal  10 37 2.700 17.000 

Maximaal 10 37 4.300 27.000 

 

Tabel 16. Kosten van steekproefcontroles en reality-checks voor burgers  

Situatie  Tijdsbesteding  

(minuten) 

Aantal Totale tijd 

(uren) 

Minimaal   10 7.500 1.300 

Maximaal  10 11.900 2.000 

 

Samenvatting 

De structurele regeldruk voor installatiebedrijven als gevolg van steekproefcontroles be-

dragen minimaal € 3,1 miljoen en maximaal € 6,3 miljoen per jaar. De structurele regel-

druk voor bedrijfsmatige eigenaren als gevolg van steekproefcontroles en reality-checks 

bedragen minimaal € 17.000 en maximaal € 27.000 per jaar. De administratieve lasten 

voor burgers zijn tussen 1.300 en 2.000 uur per jaar. 
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4.5 Uitvoeren van werk conform certificaat 

Erkende installatiebedrijven moeten de onder de erkenningsregeling vallende werkzaam-

heden uitvoeren volgens het certificaat. Het gaat om de aanleg, het vervangen en onder-

houd (inclusief reparatie) van verbrandingstoestellen inclusief toevoer van 

verbrandingslucht en rookgasafvoer.  

Structurele kosten voor installatiebedrijven  

Uit de interviews blijkt dat het merendeel van de bedrijven dat in de huidige situatie is 

gecertificeerd, vanwege het certificaat, werkzaamheden anders zijn gaan uitvoeren dan 

voorheen. Gemiddeld zijn bedrijven vanwege het certificaat 10 minuten extra kwijt per 

klantbezoek.  

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de terugkerende kosten voor de 

aanvullende werkzaamheden onder het certificaat.   

 

Tabel 17. Structurele lasten uitvoeren werkzaamheden onder certificaat 

Type werk Tijdsbesteding 

(minuten) 

Uurtarief 

(€) 

Externe  

kosten (€) 

Aantal Totale  

kosten (€) 

Onderhoud 10 37 - 2.000.000 12.333.000 

Installatie 10 37 - 400.000 2.467.000 

Totaal    2.400.000 14.800.000 

 

De extra werkzaamheden bestaan vooral uit het uitvoeren van meer of uitgebreidere 

metingen, het invullen van de meetresultaten in formulieren en het archiveren daarvan. 

Installatiebedrijven die volgens een certificaat of erkenning werken, hoeven ten opzichte 

van de huidige situatie geen nieuwe werkzaamheden uit te voeren. De kosten die voort-

vloeien uit de verplichte certificering kunnen daarmee als bedrijfseigen worden be-

schouwd. 

In de huidige situatie zijn circa 327 bedrijven gecertificeerd. Daarnaast  werken circa 250 

bedrijven conform OK-CV. Deze 577 bedrijven werken naar verwachting al conform de 

nieuwe eisen. Verder schatten de respondenten in dat circa 33% van de resterende be-

drijven, ook al conform de toekomstige eisen werkt. Op basis van deze uitgangspunten 

is circa 50% van de berekende lasten (€ 7,4 miljoen) bedrijfseigen.   

Samenvatting 

De structurele kosten voor installatiebedrijven als gevolg van het uitvoeren van de werk-

zaamheden volgens het certificaat bedragen circa € 14,8 miljoen per jaar. Er zijn geen 

directe regeldrukeffecten voor eigenaren van gasverbrandingsinstallaties. 
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4.6 Melden van uitgevoerde werkzaamheden 

Installatiebedrijven zullen in de voorgenomen situatie alle uitgevoerde werkzaamheden 

onder het schema moeten registreren en doorgeven aan de CBI. In de huidige situatie 

bewaren gecertificeerde installatiebedrijven formulieren (werkbonnen) die zijn ingevuld 

met uitgevoerde werkzaamheden en metingen. De CBI gebruikte deze administratie voor 

de administratieve steekproef.   

In de voorgenomen situatie hebben de CBI’s voor de steekproeven doorlopend inzicht 

nodig in alle onder het schema uitgevoerde werkzaamheden. Hiervoor moeten monteurs 

hun werkzaamheden na afronding doorgeven aan de betreffende CBI.  

Structurele lasten installatiebedrijven 

Uit de interviews blijkt dat de huidige certificerende instellingen nog niet beschikken over 

een systeem waarmee uitgevoerde werkzaamheden direct kunnen worden afgemeld. 

Stichting OK CV beschikt wel al over een systematiek en applicatie waarmee een centrale 

invulling gegeven zou kunnen worden aan de meldingen. Uitgaande van deze situatie 

komen de kosten voor installatiebedrijven neer op € 1 per afmelding. De tijdsbesteding 

voor het invullen van deze app wordt ingeschat op 5 minuten per afmelding.  

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de terugkerende kosten voor het 

afmelden van uitgevoerde werkzaamheden door monteurs.  

 

Tabel 18. Structurele lasten afmelden uitgevoerde werkzaamheden 

Type  

afmelding 

Tijdsbesteding 

(minuten) 

Uurtarief 

(€) 

Externe  

kosten (€) 

Aantal Totale  

kosten (€) 

Onderhoud 5 37 1 2.000.000 8.167.000 

Installatie 5 37 1 400.000 1.633.000 

Totaal   1   9.800.000  

 

De externe kosten voor het afmelden zijn nieuw voor alle installatiebedrijven. De tijdbe-

steding voor het afmelden is voor de grote bedrijven, (die ongeveer 35% van de markt 

bedienen) en voor de circa 250 bedrijven met een OK-CV erkenning niet nieuw. Naar 

verwachting is circa 40% van de werkzaamheden en hiermee € 3,9 miljoen bedrijfseigen. 

Samenvatting 

De terugkerende kosten voor installatiebedrijven bedragen circa € 9,8 miljoen per jaar. 

Er zijn geen gevolgen voor eigenaren van gasverbrandingsinstallaties.  
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4.7 Vakbekwaamheidseisen voor monteurs 

De werkzaamheden gericht op de controle van de inbedrijfstelling moeten door vakbe-

kwame medewerkers worden uitgevoerd. Hiervoor wordt een (minimaal) opleidingsni-

veau MBO 3 of 4 (installatietechniek) door opleiding of werkervaring wenselijk geacht.  

Otib en Uneto-VNI werken momenteel aan een ervaringscertificaat (EVC) waarmee mon-

teurs zonder geschikt diploma hun vakbekwaamheid kunnen aantonen. Zij geven aan dat 

57% van de monteurs die werkzaamheden verrichten aan gasinstallaties, een diploma op 

MBO-niveau 1 of 2 heeft. In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat minimaal 10.000 en 

maximaal 16.000 monteurs de controle van de inbedrijfstelling uitvoeren en aantoonbaar 

vakbekwaam zullen moeten zijn. Daarom wordt er verwacht dat voor minimaal 5.700 en 

maximaal 9.100 monteurs een EVC nodig is. 

Nulmeting om de huidige vakbekwaamheid te meten 

Monteurs die geen diploma niveau 3 of hoger hebben, kunnen door middel van een vrij-

willige, gratis nulmeting bepalen of ze genoeg kennis hebben om te slagen voor de exa-

mens voor een ervaringscertificaat (EVC). Deze nulmeting vereist geen voorbereiding. De 

tijdsbesteding om deze nulmeting te doen wordt ingeschat op circa 1 uur.  

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de minimale en maximale een-

malige kosten de nulmeting. 

 

Tabel 19. Eenmalige lasten voor de nulmeting met betrekking tot vakbekwaamheid 

Kosten nulmeting Tijdsbesteding 

(uren) 

Uurtarief 

(€) 

Aantal Totale  

kosten (€) 

Minimaal  1 37 5.700 211.000 

Maximaal  1 37 9.100 337.000 

 

Eenmalige lasten voor de vakbekwaamheidseisen - opleidingstraject 

Uneto-VNI schat in dat minimaal 1.400 en maximaal 2.300 monteurs met MBO niveau 1 

of 2, eerst een opleidingstraject moet volgen om het EVC te kunnen behalen. De duur 

van deze opleiding wordt ingeschat op 3 dagen. De gemiddelde kosten voor de opleiding 

worden ingeschat op € 765 exclusief btw15.  

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de minimale en maximale een-

malige kosten voor het aantonen van vakbekwaamheid. 

 

Tabel 20. Eenmalige lasten voor het opleiden van niet-vakbekwame monteurs 

Kosten  

opleiding 

Tijdsbesteding 

(uren) 

Uurtarief 

(€) 

Externe  

kosten (€) 

Aantal Totale  

kosten (€) 

Minimaal 24 37 765 1.400 2.314.000 

Maximaal 24 37 765 2.300 3.802.000 

 

  

                                                   
15 Bron: http://contractonderwijs.iwnederland.nl/cursussen/onderhoud-gastoestellen/  

http://contractonderwijs.iwnederland.nl/cursussen/onderhoud-gastoestellen/
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Eenmalige lasten voor de vakbekwaamheidseisen - behalen EVC 

In totaal zullen er tussen 5.700 en 9.100 monteurs examens afleggen voor het ervarings-

certificaat. Het examen bestaat uit een theoretische toets van 1 uur en een praktijktoets 

van 4 uur. De voorbereidingstijd voor dit examen wordt ingeschat op 4 uur. De gemid-

delde kosten die bedrijven kwijt zijn aan een examen worden ingeschat op € 150.  

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de minimale en maximale een-

malige kosten voor het behalen van de ECV.   

 

Tabel 21. Eenmalige lasten voor behalen EVC 

Kosten EVC Tijdsbesteding 

(uren) 

Uurtarief 

(€) 

Externe  

kosten (€) 

Aantal Totale  

kosten (€) 

Minimaal 9 37 150 5.700 2.753.000 

Maximaal 9 37 150 9.100 4.405.000 

 

Structurele lasten voor de personeelsadministratie  

De CBI’s verifiëren in de periodieke audits of de certificaathouders de beoordeling van de 

kwalificaties correct uitvoeren. Daarom moeten installatiebedrijven personeelsdossiers 

bijhouden van vakbekwame medewerkers die de controle uitvoeren van de inbedrijfstel-

ling. Op basis van de interviews wordt ingeschat dat het bijhouden van personeelsdos-

siers volledig bedrijfseigen is en geen extra tijd kost ten opzichte van de huidige situatie.  

Een deel van de respondenten verwacht wel eenmalig tijd kwijt te zijn aan het opnieuw 

inrichten van de personeelsadministratie. Deze tijdsbesteding is al meegenomen bij de 

eenmalige lasten die in paragraaf 4.1 zijn berekend voor voorbereiding. 

Structurele lasten voor nieuwe toetreders 

Bestaande installatiemonteurs kunnen na de implementatieperiode aantonen dat zij vak-

bekwaam zijn, ook wanneer zij van werkgever zijn gewisseld. Verder zullen de vakbe-

kwaamheidseisen die onder het schema worden gesteld zeer waarschijnlijk onderdeel 

worden van de bestaande Mbo-opleidingen. Naar verwachting treden daarom in de toe-

komst geen significante aantallen nieuwe monteurs toe tot de branche die hun ervaring 

nog moeten aantonen met een EVC.   

Samenvatting 

De eenmalige kosten voor installatiebedrijven bedragen minimaal circa € 5,3 miljoen en 

maximaal circa € 8,5 miljoen. Er zijn geen directe gevolgen voor eigenaren van gasver-

brandingsinstallaties. 
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4.8 Legitimatie 

Monteurs moeten kunnen aantonen dat zij werkzaam zijn bij een gecertificeerd installa-

tiebedrijf. Zij zullen hiervoor over een legitimatie moeten beschikken, waarop het nog te 

ontwerpen beeldmerk behorende bij de nieuwe certificering moet zijn aangebracht.  

Eenmalige lasten voor het uitbrengen van pasjes 

In de huidige situatie kunnen installatiebedrijven zich bij Qbis registreren en legitimatie-

pasjes krijgen. De kosten voor de registratie zijn € 2,50 per pasje. Deze kosten zijn als 

uitgangspunt gebruikt voor de uitgaven voor de legitimatiepasjes ten behoeve van de 

certificeringsregeling. Ingeschat wordt dat het aanvragen per pasje circa een kwartier in 

beslag neemt. In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de eenmalige kos-

ten voor de aanschaf van de legitimatiepasjes.  

Alle monteurs moeten zich kunnen legitimeren, ook als zij niet aantoonbaar vakbekwaam 

zijn. Dit betekent dat circa 16.000 monteurs over een legitimatiebewijs moeten beschik-

ken. De totale eenmalige regeldruk bedraagt 16.000 monteurs * ( 15 minuten * € 54 per 
uur + € 2,50 ) = € 256.000 

Structurele lasten voor het uitbrengen van pasjes 

Het is nog onbekend hoelang de legitimatiepasjes geldig zullen zijn. In dit onderzoek 

wordt ervan uitgegaan dat de legitimatiepasjes 3 jaar geldig zijn, conform de geldigheid 

van een certificaat. Daarnaast zal het personeelsbestand van de installatiebedrijven ver-

anderen waardoor er ook nieuwe pasjes aangevraagd moeten worden.  

Voor dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat het personeelsbestand zich gemiddeld eens 

per 10 jaar vernieuwd. Dit betekent dat per jaar circa 1.600 monteurs van baan wisselen 

of toetreden tot de markt. Van de resterende monteurs zal eens per drie jaar het pasje 

worden vervangen. Ervan uitgaand dat het aantal monteurs niet toeneemt betekent dit 

dat er jaarlijks tussen 6.400 nieuwe pasjes gemaakt moeten worden.  

De totale structurele regeldruk bedraagt 6.400 monteurs * ( 15 minuten * € 54 per uur 

+ € 2,50 ) = € 102.000 

Op basis van de interviews wordt ingeschat dat bedrijfspasjes in ongeveer 50% van de 

gevallen al gebruikelijk zijn. De helft van de berekende structurele lasten kan daarom als 

bedrijfseigen worden beschouwd.   

Samenvatting 

De eenmalige kosten voor installatiebedrijven voor het registreren en laten aanmaken 

van bedrijfspasjes bedragen circa € 256.000. De terugkerende kosten voor installatiebe-

drijven bedragen circa € 102.000. Er zijn geen directe gevolgen voor eigenaren van gas-

verbrandingsinstallaties. 
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5 Conclusies 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft geconcludeerd dat ongevallen als gevolg 

van koolmonoxidevergiftiging vaak het gevolg zijn van handelen of nalaten van handelen 

door installateurs van verbrandingstoestellen. De minister van BZK wil daarom een wet-

telijk verplichte procescertificering voor installatiebedrijven en installateurs van gasver-

brandingsinstallaties.  

In het ‘Lastenonderzoek wettelijke verplichting installateurs gasverbrandingsinstallaties’ 
is in kaart gebracht welke eenmalige en structurele effecten de certificering heeft voor de 

regeldruk van bedrijven en voor burgers. Voor decentrale overheden worden geen finan-

ciële gevolgen verwacht. 

Eenmalige regeldruk 

De totale eenmalige regeldruk voor bedrijven bedraagt minimaal € 19,6 miljoen en maxi-

maal € 23,3 miljoen. De regeldruk voor burgers bedraagt circa 392.000 uur. De onder-

staande tabel toont de opbouw van de regeldruk per verplichting. Alleen verplichtingen 

die leiden tot regeldruk zijn opgenomen. 

 

Onderwerp Bedrijven (*1 miljoen €) Burgers (*1.000 uren) 
 

Minimaal Maximaal Minimaal Maximaal 

Voorbereiding en kennisname  14,1  14,5   392   392  

Vakbekwaamheid aantonen  5,3   8,5   -    -   

Aanvragen legitimatiebewijzen  0,3   0,3   -    -   

Totale eenmalige regeldruk  19,6   23,3   392   392  

 

Installatiebedrijven dragen circa 84% van de eenmalige regeldruk, de overige regeldruk 

komt voor rekening van bedrijfsmatige eigenaren van installaties. De voornaamste kos-

tenpost vloeit voort uit voorbereiding en kennisname van de nieuwe verplichtingen. 

Structurele regeldruk 

De totale structurele regeldruk voor bedrijven bedraagt minimaal € 34,5 miljoen en maxi-

maal € 37,7 miljoen. De regeldruk voor burgers bedraagt minimaal 1,3 miljoen uur en 

maximaal 2,0 miljoen uur. 

 

Tabel 22. Samenvatting structurele regeldruk 

Onderwerp Bedrijven (*1 miljoen €) Burgers (*1.000 uren) 
 

Minimaal Maximaal Minimaal Maximaal 

Voorbereiding en kennisname  1,3   1,3   -    -   

Licentiekosten  1,1   1,1   -    -   

Periodieke audits  4,3   4,3   -    -   

Steekproefcontroles/reality-checks  3,1   6,3   1.300   2.000  

Uitvoeren werk conform certificaat  14,8   14,8   -    -   

Afmelden van werkzaamheden  9,8   9,8   -    -   

Vakbekwaamheid aantonen  -    -    -    -   

Aanvragen legitimatiebewijzen   < 0,1   0,1   -    -   

Totale structurele regeldruk  34,5   37,7   1.300   2.000  



 

  36  

De structurele regeldruk komt bijna geheel voor rekening van de installatiebedrijven. Het 

belangrijkste deel van de regeldruk vloeit voort uit de extra verantwoordingswerkzaam-

heden die nodig zijn om conform het certificaat te werken en uit het afmelden van de 

onderhouds- en installatiewerkzaamheden.  

Bedrijfseigen lasten  

Circa 9% van de installatiebedrijven is in de huidige situatie al gecertificeerd. Voor deze 

bedrijven geldt dat een deel bedrijfseigen is. Circa € 12,7 miljoen van de structurele 

regeldruk kan als bedrijfseigen worden beschouwd. Dit is 34% tot 37% van de totale 

structurele regeldruk als gevolg van de certificering. De resterende € 21,8 miljoen tot  

€ 25,0 miljoen is bedrijfsvreemd. 

Kosten per installatie 

De structurele regeldruk van de certificering bedraagt tussen de € 14 en € 16 per instal-

latie of onderhoudsbeurt. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen onderhoud en het 

installeren van een nieuwe installatie. Het is niet duidelijk in welke mate en op welke 

wijze  deze extra kosten kunnen en zullen worden doorbelast aan eigenaren van gasver-

brandingsinstallaties.  

Gevolgen van een gasloze toekomst 

Als gevolg van de ambities van het kabinet en de branche voor een gasloze toekomst, 

zullen in de loop van de jaren steeds minder gasverbrandingstoestellen in gebruik worden 

genomen. Hierdoor zullen de structurele lasten die uit de certificering voortkomen, op 

termijn afnemen.   
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Bijlagen bij rapportage: 

Erkenningsregeling installateurs gasverbrandingsinstallaties 

I Projectorganisatie 39 

II Betrokken respondenten 41 
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I Projectorganisatie 

Het project is uitgevoerd door Sira Consulting en begeleid door het ministerie van Bin-

nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uiteraard zijn de uitkomsten van dit onafhanke-

lijke onderzoek uitsluitend de verantwoordelijkheid van Sira Consulting B.V. en niet van 

de bij het onderzoek betrokken personen en organisaties.  

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de betrokken personen. 

 

Tabel 23. Betrokken deskundigen 

Organisatie Naam 

BZK Petra Rovers 

Marcel Balk 

 

Tabel 24. Projectteam Sira Consulting 

Rol Naam 

Projectleider Joland van der Heijden 

Kwaliteitsbewaker Patrick van der Poll 

Projectmedewerker Eva de Beet 
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II Betrokken respondenten 

De voor dit onderzoek benodigde gegevens zijn verzameld door interviews uit te voeren 

met verschillende deskundigen waaronder vertegenwoordigers van schemabeheerders, 

CBI’s en installatiebedrijven. De onderstaande tabel geeft een (deels geanonimiseerd) 

overzicht van de betrokken typen organisaties en bedrijven. 

 

Tabel 25. Betrokken respondenten 

Nr Respondent Typering 

1 Ligthart advies Adviesbureau 

2 KviNl Schemabeheerder 

3 Uneto-VNI Brancheorganisatie 

5 Dekra CBI 

6 Kiwa CBI 

7 Installatiebedrijf 1 ZZP 

8 Installatiebedrijf 2 ZZP 

9 Installatiebedrijf 3 Microbedrijf 

10 Installatiebedrijf 4 Microbedrijf 

11 Installatiebedrijf 5 Klein bedrijf 

12 Installatiebedrijf 6 Klein bedrijf 

13 Installatiebedrijf 7 Midden en groot bedrijf 

14 Installatiebedrijf 8 Midden en groot bedrijf 

 


