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Op 28 mei heeft de Tweede kamer het wetsvoorstel 
Certificering gasverbrandingsinstallaties aangenomen. 
En op 25 juni heeft ook de Eerste Kamer met het 
wetsvoorstel ingestemd. Om vanaf 2021 te mogen werken 
aan cv-installaties moet je onderneming gecertificeerd 
zijn en moeten je monteurs gediplomeerd zijn op basis 
van nieuwe eisen. In ons ‘Dossier CO-certificering’ lees je 
alles over de inhoud, planning en voortgang van de wet. 

In deze Roadmap CO-certificering lees je praktische 
zaken over hoe je kunt gaan voldoen aan de eisen van 
de nieuwe wet. In een stappenplan geven we alle uitleg, 
middelen en ondersteuning die je kunt gebruiken op weg 
naar certificering. 

De wet is net pas aangenomen en allerlei eisen en details moeten nog worden uitgewerkt. 
Deze Roadmap is dus nog lang niet compleet. Als er nieuwe informatie beschikbaar komt, 
geven we een update. Dit is de versie van 26 juni 2019.  
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Deze eerste versie van de Roadmap is zeker nog niet compleet.
Veel details van de wet moeten nog worden uitgewerkt. Er 
komt nog een MKB-toets en certificerende instellingen moeten 
aan het werk om kaders en eisen uit te werken. Dat gaat het 
komende halfjaar ingevuld worden. Toch geven we nu vast een 
overzicht van wat er op je af gaat komen, zodat je op tijd - zelfs 
nu al - kunt starten met een goede voorbereiding. 

Het deel ‘Eisen aan je monteurs’ in deze versie van de 
Roadmap bevat de meest concrete informatie. Met deze 
stap op weg naar certificering kun je nu al aan de slag.
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MKB-toets  Uit de MKB toets moet straks duidelijk 
worden wat de impact van de regeling is op de 
bedrijfsvoering van MKB bedrijven en ZZP’ers. Deze 
uitkomsten gebruiken we in de gesprekken die we 
voeren met de schemabeheerders (o.a. InstallQ) en 
certificerende instellingen over de kwaliteitseisen die 
zij stellen aan het bedrijfsproces. Zo willen we ook 
voor het MKB en ZZP’ers een haalbare en betaalbare 
certificering regelen. De MKB toets vindt aan het 
einde van de zomer plaats. 

Eisen aan je 
bedrijf Alle kwalitatieve en admini-

stratieve zaken die je als 
installatiebedrijf moet regelen 
voor CO-certificering 
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Kwaliteit  De wet gaat over een proces-certificering. 
Dit betekent dat er eisen worden gesteld aan de 
kwaliteit van het proces en de werkzaamheden 
van je bedrijf (nog los van de eisen aan de 
vakbekwaamheid van de monteurs). De exacte 
eisen die uit de wet voortkomen, worden uitgewerkt 
in het Bouwbesluit en de kwaliteitsregelingen en 
worden na de zomer bekend.  De wet geeft nu een 
kader. Na aandringen van Techniek Nederland komt 
er eerst nog een MKB-toets en de certificerende 
instellingen moeten aan de slag met het uitwerken 
van de kwaliteitseisen. 
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Eisen in kwaliteitsregelingen  Schemabeheerders 
en certificerende instellingen bepalen aan welke 
eisen het bedrijfsproces straks moet voldoen. Deze 
kaders zijn naar verwachting pas na de zomer bekend. 
Daarna zetten wij deze eisen naast de veelgebruikte 
andere kwaliteitsregelingen (denk aan OK CV, BRL 
6000-16 InstallQ erkenningen of SCIOS-certificering) 
om zo inzichtelijk te maken aan welke nieuwe eisen 
je bedrijfsproces nog moet voldoen voor de aanvraag 
van de certificering. Zo voorkomen we dubbele 
werkzaamheden en administratieve lasten. Zodra dit 
bekend is brengen we je op de hoogte en stellen we 
een bijbehorend kwaliteitshandboek beschikbaar. 

Waar moet je aan denken?   Om een idee 
te geven op welk vlak er straks acties nodig 
zijn, zetten we de onderwerpen voor je op 
een rijtje. Als gecertificeerd bedrijf moet je 
straks: 
1)     werken met een kwaliteitshandboek;
2)   voldoen aan vakbekwaamheidseisen  

voor ondernemers; 
3)  lopende onderhoudscontracten herzien;
4)   je monteurs en je klanten informeren  

over deze regelgeving. 
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Kwaliteitshandboek   Techniek Nederland 
stelt straks een (online) kwaliteitshandboek 
ter beschikking voor haar leden. Dit 
handboek helpt je om aan te tonen dat je 
bedrijfsproces goed gewaarborgd is. Zoals 
je gewend bent met de handboeken die we 
hebben, kun je ook dit handboek aanpassen 
aan je eigen bedrijfssituatie. Om je te 
helpen bij het uitwerken en implementeren 
van het handboek, werken we een 
ondersteuningsprogramma uit.
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Eisen aan 
je monteurs

Wat je werknemers 
moeten doen om hun 

vakbekwaamheid 
aan te tonen 

Nieuwe eisen  Alle monteurs die cv-installaties in bedrijf 
stellen moeten een Bewijs van Vakmanschap hebben. Dit 
traject bestaat uit drie of vier stappen: 1) de online zelftoets, 
2) (eventuele) bijscholing, 3) de officiële theorietoets; het 
eerste deel van het examenprogramma, 4) het toetsen  
van de vaardigheden door  middel van het praktijkexamen 
(deel 2 van het examenprogramma).  Als je monteurs beide 
delen van het examen goed afronden, ontvangen ze het 
Bewijs van Vakmanschap.

Stappen tot Bewijs van Vakmanschap

online 
zelftoets

(eventuele)
bijscholing

officiële
theorietoets 

Bewijs van 
Vakmanschap

praktijk-
examen

1 2 3 4



1) Online zelftoets  Om een indruk te krijgen van de 
inhoud van de officiële theorietoets en om hun kennis 
te testen, kunnen je monteurs vandaag al online een 
zelftoets maken op vakmanschapco.nl. Deze toets is 
gratis en vrijblijvend.  

2) Bijscholing   Monteurs die niet voldoende kennis 
in huis hebben, moeten zich bijscholen. In samen- 
werking met IW Nederland heeft technisch 
opleidingsinstituut ROVC een eendaagse scholing 
ontwikkeld op de vestigingen van IW Nederland.  
In een dag worden je monteurs klaargestoomd voor 
de theorietest en het praktijkexamen. Kijk hier voor 
meer informatie over data en de exacte locaties.
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https://www.technieknederland.nl/opleidingen/examentraining-co-certificering


3) Officiële theorietoets  Monteurs die goed scoren 
op de zelftoets kunnen zich meteen inschrijven voor 
de theorietoets. De theorietoets is het eerste deel van 
het officiële examenprogramma voor de certificering 
voor werkzaamheden aan cv-installaties. Inschrijven 
kan via vakmanschapco.nl. Je monteurs ontvangen 
vervolgens per mail een persoonlijke inlogcode om de 
toets te starten. Dat kan op de website via de pagina 
Start Toets. Je monteurs kunnen de toets op elk 
gewenst moment starten. Als de toets gestart is, moet 
deze ook worden afgemaakt. Tussentijds stoppen is 
niet mogelijk. 

4) Praktijkexamen  Als de theorietoets is behaald, 
mag het praktijkexamen worden afgelegd. Het praktijk-
examen kunnen je monteurs volgen op verschillende 
locaties die door InstallQ zijn geaccrediteerd. De 
examendata voor de praktijkexamens zijn nu nog 
niet bekend. Deze komen binnenkort beschikbaar 
op vakmanschapco.nl. Op deze site kun je het praktijk-
examen straks ook boeken. 

Profielen  Voor de theorietoets en het praktijk-
examen moet een keuze gemaakt worden voor een 
profiel. Het profiel waarop je monteur wordt ingedeeld, 
wordt vragenderwijs bepaald in de nulmeting van de 
toets. Het onderscheid wordt gemaakt op basis van de 
werkzaamheden die je monteur uitvoert. Het gaat om 
de volgende profielen: 
•  Installatiemonteur (niveau 2 of 3) 
•  Service en onderhoud (niveau 2 of 3) 
•   Gecombineerd Installatiemonteur en service  

en onderhoud (niveau 2 of 3) 

Met alle profielen voldoe je aan de vakbekwaamheidseisen
van de wettelijke certificering. 
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Bewijs van Vakmanschap  Wanneer de 
theorietoets en het praktijkexamen goed 
zijn afgerond, ontvangen je monteurs een 
Bewijs van Vakmanschap. Hiermee kunnen 
ze hun vakbekwaamheid aantonen. Het 
vakmanschap wordt ook geregistreerd in het 
online register dat door de overheid wordt 
opgericht. Het Bewijs van Vakmanschap 
blijft vijf jaar geldig.

Opleidingskosten (en subsidie)  De kosten voor 
de theorietoets bedragen € 80,- (excl. btw) per 
deelnemer. De kosten voor een praktijkexamen 
verschillen per aanbieder. Meer informatie 
hierover lees je hier. Als je als werkgever 
afdraagt aan het scholingsfonds is er subsidie 
beschikbaar van opleidingsfonds OTIB. Kijk op 
de site voor meer informatie over deze regeling. 
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https://www.vakmanschapco.nl/examenaanbieders
https://www.otib.nl/Thema/Subsidies/Ontwikkelingsstimuleringsregeling__OSR_/De_Ontwikkelingsstimuleringsregeling__OSR_


Certificering
aanvragen Alles wat je moet weten 

over de certificering en de 
registratie van je bedrijf

Certificering aanvragen  Als je bedrijfsproces voldoet 
aan alle eisen en de monteurs die werken aan cv-
installaties het Bewijs van Vakmanschap hebben kun 
je de certificering aanvragen. Daarvoor gelden de 
gebruikelijke procedures bij de schemabeheerders 
en CI’s, bijv. bij InstallQ. Op dit moment is er over 
deze stap nog niet zoveel bekend. De certificerende 
instelling zal een bedrijfsbezoek doen en steekproe-
ven houden van werkzaamheden op locatie. Hoe vaak 
de certificerende instellingen straks audits uitvoeren, 
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https://installq.nl/certificeringsregelingen-uitleg
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is nog niet bekend. Dat geldt ook voor de 
tijdsduur ervan. Dit hangt af van de grootte van 
je bedrijf en het aantal inbedrijfstellings- en 
onderhoudswerkzaamheden die je uitvoert. 
Techniek Nederland stelt audits op afstand 
voor en een bonus-malussysteem; wanneer 
de certificerende instelling bij je bedrijf 
tekortkomingen constateert, vindt de volgende 
audit eerder plaats dan wanneer je bedrijf de 
werkzaamheden correct heeft uitgevoerd.
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Bewaken
interne 
kwaliteit

Een gecertificeerd 
installatiebedrijf, 

maar hoe bewaak je 
nu de kwaliteit? 

Gecertificeerd blijven  Als je bedrijf eenmaal 
gecertificeerd is, kunnen je monteurs na 
ingang van de wet blijven werken aan 
onderhoud en installatie van cv-installaties. 
Maar je moet de certificering ook zien te 
behouden. Daarom is het belangrijk om de 
interne kwaliteit te bewaken. Wij willen je 
daarbij helpen. 



Hoe gaan we dat doen? We helpen 
je te blijven voldoen aan de kwaliteit. 
Bijvoorbeeld door het opstellen van 
een procedure waarmee je de kwaliteit 
kunt toetsen, zowel intern als extern. 
Ook ons klantenbeoordelingssysteem 
Klanten Vertellen is een tool voor het 
bewaken van de kwaliteit. Nodig je 
klanten uit een beoordeling te schrijven
over je bedrijf en blijf aan de hand van 
de reviews kritisch op de kwaliteit van 
je installatiewerkzaamheden. 
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Zichtbaar voor consumenten  De zichtbaarheid 
en herkenbaarheid van gecertificeerde bedrijven is 
belangrijk. We hebben de minister voorgesteld het 
bestaande OK CV-beeldmerk hiervoor te gebruiken. 
Om ervoor te zorgen dat consumenten straks 
weten dat je bedrijf aan de certificeringsregeling 
voldoet, komt er vanuit de overheid een online 
register waarin gecertificeerde bedrijven worden 
vermeld. Op deze manier wordt ons vakmanschap 
vastgelegd en beschermd! Het is de bedoeling 
dat alle gecertificeerde installatiebedrijven een 
kwaliteitslabel voeren.

Communi-
catie naar 
klanten

Zichtbaarheid en 
herkenbaarheid van 
gecertificeerde 
installatiebedrijven

Duidelijkheid over de certificering  De wettelijke 
kwaliteitseisen zijn nieuw in je vak, maar ze 
maken je marktpositie als gecertificeerd bedrijf 
sterker. Daar is een sterke langjarige campagne 
van de overheid voor nodig, zodat consumenten 
overtuigd worden alleen een gecertificeerd 
bedrijf in te schakelen. Techniek Nederland 
zal een dergelijke campagne ondersteunen en 
aanjagen.
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Zelf communiceren  We helpen je 
ook om de veranderingen aan de 
installatiewerkzaamheden zelf zo 
helder mogelijk uit te leggen aan je 
klanten. We komen met tips en 
uitingen die de communicatie met 
je klanten vergemakkelijken. Je 
kunt straks bijvoorbeeld gebruik 
maken van flyers die uitleggen 
dat de kwaliteit van de installatie-
werkzaamheden is verhoogd en 
dat daarmee de veiligheid ten 
aanzien van koolmonoxide fors 
wordt verbeterd. 
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