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BRL 6000-25 / BRL K25000 
Gasketelwet  
De Gasketelwet is een nieuwe Nederlandse wettelijke 
regeling die eisen stelt aan installatiebedrijven die 
werkzaamheden uitvoeren (inbedrijfstellen na plaatsing, 
reparatie of onderhoud) aan gasgestookte 
verwarmingsketels.  
De Gasketelwet is van kracht sinds 1 oktober 2020 en vanaf 1 
april 2023 mogen werkzaamheden aan 
gasverbrandingsinstallaties alleen nog worden uitgevoerd door 
bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. Deze verplichte CO-
certificering, ook wel Gasketelwet genoemd, is van groot belang 
om het aantal (soms dodelijke) ongevallen met koolmonoxide 
terug te dringen. 

Voor welke werkzaamheden is de Gasketelwet van 
toepassing?  

De regeling is van toepassing op werkzaamheden aan 

gebouw gebonden verbrandingstoestellen, inclusief 

luchttoevoer en rookgasafvoer. Dus in woningen, 

woongebouwen, kantoorpanden, utiliteitsgebouwen, etc. met 

een nominaal thermisch vermogen van maximaal 100 kW.  

Certificatieregelingen 

De Gasketelwet wordt een wettelijk verplicht onderdeel van 

het Bouwbesluit. De eisen waaraan deze installatie- en 

onderhoudsmonteurs moeten voldoen, zijn geformuleerd in 

paragraaf 1.8 van Bouwbesluit 2012. Om te kunnen voldoen 

aan de Gasketelwet zijn er drie verschillende 

certificatieregelingen ontwikkeld, namelijk de: 

• BRL 6000-25

• BRL K25000

• NLK 2021

BRL 6000-25 

De BRL 6000-25 is de technische vertaling van de wet naar 

de praktijk en bevat de voorwaarden waarmee bedrijven in 

aanmerking kunnen komen voor het wettelijk vereiste 

certificaat. De beoordelingsrichtlijn maakt onderdeel uit van 

de bestaande BRL 6000-serie, maar bedrijven kunnen zich 

ook uitsluitend voor deel 25 certificeren. Deze regeling is 

met name geschikt voor bedrijven met een wat grotere 

omvang en die al een (gecertificeerd) 

kwaliteitsmanagementsysteem hebben volgens bijvoorbeeld 

BRL 6000 of ISO 9001. 

BRL K25000 

In de BRL K25000 van KIWA zijn de minimale eisen op een 

eenvoudige en overzichtelijke manier vastgelegd. Kiwa kan 

de audits voor deze richtlijn gedeeltelijk ‘remote’ uitvoeren 

door op afstand mee te kijken en zo steekproefsgewijs de 

uitgevoerde werkzaamheden te controleren. Dit maakt de 

Kiwa-richtlijn ook aantrekkelijk voor (kleinere) 

installatiebedrijven waarbij uitgebreide certificeringstrajecten 

een te grote wissel trekken op de bedrijfsvoering. 

NHK 2021 

Deze NHK-regeling bevat de voorwaarden waarmee 

bedrijven in aanmerking kunnen komen voor de verplichte 

CO-certificering. De regeling is volledig toegespitst op 

gashaarden en kachels, niet op cv-ketels. 
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Voorbereiding op het certificatietraject  
Om voor de Gasketelwet te certificeren, moeten de volgende 

aspecten geregeld worden:  

• Inschrijving KvK, niet ouder dan één jaar  

• Behalen van vakbekwaamheid CO medewerkers  

• Uitvoeren interne audit (als 0-meting)  

• Kwaliteitshandboek, inclusief referentiematrix conform 

BRL6000-25/ BRL K25000  

• Opvragen instructies leverancier (CV)-installaties  

• Beschikbaar hebben van de juiste (gekalibreerde)  

(meet)middelen, volgens EN 50379 deel 2 

• Aanmelden van werkzaamheden bij Kiwa  

• Aanschaffen noodzakelijke normen  

• Externe audit  

 

Vakbekwaamheid  

Om te kunnen certificeren voor de verplichte CO-

certificering, moeten monteurs een bewijs van vakmanschap 

CO behalen.  

 

Moeten alle monteurs binnen het bedrijf hun 
vakmanschap CO halen of kunnen monteurs ook onder 
toezicht werken?  

Het uitvoeren van onderhoud en reparatie, het vervangen 

van een toestel, reparatie aan rookgasafvoer- of 

luchttoevoervoorzieningen (inclusief CLV-systemen) of 

nieuwgeplaatste gasverbrandingstoestellen mag door 

iedereen uitgevoerd worden. Alleen voor het inbedrijfstellen 

van het toestel dient men in bezit te zijn van een bewijs van 

Vakmanschap CO. Het inbedrijfstellen mag niet worden 

uitgevoerd door een monteur zonder bewijs Vakmanschap 

CO, ook niet onder supervisie. 

 
Bepalen profiel monteur  
Aan de hand van de profielkeuzehulp kan worden bepaalde 

aan welk profiel de monteurs moeten voldoen. In totaal kun 

je voor 6 verschillende profielen een vakbekwaamheid CO 

behalen.   

• Kosten theorietoets vakbekwaamheid CO 
Om je vakbekwaamheid te kunnen halen, dien je een 

theorietoets en een praktijkexamen af te leggen. De 

kosten voor een (her)examen zijn €80,- excl. BTW.  

• Kosten praktijkexamen vakbekwaamheid CO 
De medewerker dient de theorietoets positief te hebben 

afgesloten, voordat hij of zij mag deelnemen aan het 

praktijkexamen. De kosten voor het behalen van een 

praktijkexamen kunnen variëren tussen €300,- en 

€500,- en is afhankelijk van het profiel en de 

praktijkorganisaties.  

 

 

Vragen of juist benieuwd naar de 
mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem 
gerust contact op met een van onze 
professionals




