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Besluit van 6 december 2022 tot wijziging van 
het Besluit van 23 september 2020 tot 
vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de wet van 26 juni 2019 
tot wijziging van de Woningwet in verband met 
de introductie van een stelsel van certificering 
voor werkzaamheden aan 
gasverbrandingsinstallaties (Stb. 2019, 383) en 
artikel I van het besluit van 14 september 2020 
houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, 
het Besluit bouwwerken leefomgeving, het 
Besluit kwaliteit leefomgeving en het 
Omgevingsbesluit in verband met de introductie 
van een stelsel van certificering voor 
werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties 
(Stb. 2020, 354) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening van 2 december 2022, nr. 2022-0000637949; 

Gelet op artikel V van het besluit van 14 september 2020 houdende 
wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefom-
geving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in 
verband met de introductie van een stelsel van certificering voor 
werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel 

In het tweede lid van het enig artikel van het Besluit van 23 september 
2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 
26 juni 2019 tot wijziging van de Woningwet in verband met de introductie 
van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbran-
dingsinstallaties (Stb. 2019, 383) en artikel I van het Besluit van 
14 september 2020 houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het 
Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en 
het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van 
certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Stb. 
2020, 354) wordt «met uitzondering van de artikelen 1.35, eerste lid, en 
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1.36, tweede lid, die in werking treden met ingang van 1 januari 2023» 
vervangen door «met uitzondering van artikel 1.35, eerste lid, dat in 
werking treedt met ingang van 1 april 2023, en met uitzondering van 
artikel 1.36, tweede lid, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 
2023.» 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast 
met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

’s-Gravenhage, 6 december 2022 
Willem-Alexander 

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
H.M. de Jonge 

Uitgegeven de zestiende december 2022 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Met dit koninklijk besluit wordt het tijdstip van inwerkingtreding van 
artikel 1.35, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012, zoals daarin opgenomen 
middels het Besluit van 14 september 2020 houdende wijziging van het 
Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit 
kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de 
introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan 
gasverbrandingsinstallaties (Stb. 2020, 348), gewijzigd van 1 januari 2023 
naar 1 april 2023. Dit gebeurt door middel van het wijzigen van het 
bestaande inwerkingtredingsbesluit (Stb. 2020, 354).1 Voornoemde 
bepaling bevat het verbod om werkzaamheden uit te voeren of uit te laten 
voeren aan gasverbrandingsinstallaties zonder certificaat, dat geldt voor 
bedrijven en consumenten en andere opdrachtgevers. Reden voor het 
uitstel is dat het opstellen en aanwijzen van certificatieschema’s en het 
aanwijzen van certificerende instellingen meer tijd heeft gevergd dan 
eerder is voorzien en daardoor de tijd te kort is om voor 1 januari 2023 
voldoende bedrijven te certificeren om in de vraag van consumenten en 
andere opdrachtgevers te voorzien.2 Met het verschuiven van de datum 
naar 1 april 2023 wordt voorzien in extra tijd voor de volledige inwerking-
treding van het CO-stelsel. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de 
inwerkingtreding van de eis dat een certificerende instelling slechts 
aangewezen kan worden wanneer deze beschikt over accreditatie (artikel 
1.36, tweede lid, Bouwbesluit 2012) gehandhaafd blijft op 1 januari 2023. 

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
H.M. de Jonge

1 Dit inwerkingtredingsbesluit is eerder gewijzigd via Stb. 2021, 555.
2 Kamerstukken II 2022/23, 32 757, nr. 189.
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