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staat en recht

beperkte bijscholing bereiken. Wat 
ons betreft kunnen de eerste instal-
lateurs begin volgend jaar aan de 
slag volgens een nieuwe regeling die 
geldt voor iedereen! 

Titia Siertsema

Voorzitter UNETO-VNI, de ondernemers-
organisatie voor de installatiebranche

ningsregeling heeft daar aantoon-
baar geleid tot een daling van het 
aantal koolmonoxideslachtoffers. 
Britse monteurs moeten voldoen 
aan zware vakbekwaamheidseisen 
en zijn verplicht zich regelmatig 
te laten bijscholen. De kwaliteit 
en veiligheid van uitgevoerd werk 
wordt op basis van steekproeven 
gecontroleerd. Een prima model voor 
Nederland. 

Brede steun
In onze oproep voor een wette-
lijke erkenningsregeling staan we 
niet alleen. Ook organisaties als 
de Consumentenbond, Brandweer 
Nederland, Netbeheer Nederland en 
VACpuntWonen sluiten zich aan bij 
het standpunt van UNETO-VNI. In 
een brief aan de ministers hebben 
wij gewezen op de brede steun voor 
een wettelijke erkenningsregeling. 
Tijdens de regiobijeenkomsten van 
dit voorjaar bleek de overgrote meer-
derheid van de UNETO-VNI-leden 

monteurs, die ze regelmatig laten 
bijscholen. Die manier van wer-
ken brengt kosten met zich mee. 
Installatiebedrijven die daarvoor 
weglopen en geen maatregelen 
nemen, kunnen uiteraard goedko-
per werken. Zij bieden aanleg en 
onderhoud van de cv-ketel tegen een 
lagere prijs aan. Het gevolg laat zich 
raden. Integere bedrijven worden 
uit de markt gedrukt, het draagvlak 
voor de erkenningsregeling brokkelt 
af en de veiligheid van gasinstalla-
ties komt onder druk te staan. 
Het kabinet overweegt een wet-
telijke regeling, maar zet er helaas 
ook meteen vraagtekens bij. De 
verantwoordelijke ministers hebben 
gekeken naar landen als België, 
Denemarken, Engeland en Duitsland 
en uiten twijfels over de effectiviteit. 
Ten onrechte. Het ligt dezer dagen 
misschien wat gevoelig, maar het 
beste voorbeeld is in dit geval toch 
echt het Verenigd Koninkrijk. De 
invoering van een wettelijke erken-

vóór. In een poll op de website van 
één van de vakbladen spreekt zelfs 
bijna 80 procent van de installateurs 
zich uit voor een wettelijke erken-
ningsregeling. Op 15 september 
bespreekt de Tweede Kamer de reac-
tie van het kabinet en in de weken 
daarvoor gaat UNETO-VNI graag in 
gesprek met Tweede Kamerleden. 
Want een wettelijke erkenningsre-
geling is écht nodig.

Voorbereiding
We hebben geduldig gewacht op 
de reactie van het kabinet, maar 
dat betekent niet dat we hebben 
stilgezeten. UNETO-VNI werkt al 
aan een zwaardere, uniforme erken-
ningsregeling die inmiddels bijna 
klaar is. De scholingseisen voor 
monteurs zijn in kaart gebracht, 
waarbij iedere installateur natuur-
lijk voldoende tijd krijgt om te 
voldoen aan de nieuwe eisen. Veel 
installateurs voldoen hier overigens 
al aan of kunnen dit niveau met een 

Om ongevallen met kool-
monoxide tegen te gaan 
overweegt het kabinet een 
wettelijke erkenningsregeling 
voor installateurs van cv-
ketels in te stellen. Het wordt 
hoog tijd dat die eisen er 
komen, vindt voorzitter Titia 
Siertsema van UNETO-VNI, 
de ondernemersorganisatie 
voor de installatiebranche. 

bouwen en wonen (

In november 2015 publiceerde de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid 
een rapport over ongevallen met 
koolmonoxide bij cv-ketels. De 
inhoud loog er niet om en was voor 
UNETO-VNI aanleiding om (op-
nieuw) te pleiten voor een strengere, 
persoonsgebonden erkenningsrege-
ling voor installateurs die zich met 
cv-installaties en andere gastoestel-
len bezighouden. In een brief aan de 
Tweede Kamer schrijven de verant-
woordelijke ministers Blok (Wonen) 
en Schippers (Volksgezondheid) nu 
dat het kabinet zo’n erkennings-
regeling inderdaad in overweging 
neemt. Wat ons betreft is een 
wettelijke, uniforme erkennings-
regeling een absolute voorwaarde 
voor een effectieve aanpak van het 
koolmonoxidegevaar. Alleen als 
álle installatiebedrijven in ons land 
werken volgens zware, maar heldere 
eisen, kunnen we de veiligheid van 
gastechnische installaties sterk ver-
beteren en het aantal koolmonoxide-
slachtoffers terugdringen. Ook voor 
elektra en water wil UNETO-VNI op 
termijn een zwaardere erkennings-
regeling invoeren.

Tweedeling
Kan UNETO-VNI die zwaardere 
 erkenningsregeling dan niet invoe-
ren zonder wettelijke verplichting? 
Ja, dat kan. Maar dan ontstaat in de 
markt een gevaarlijke tweedeling. 
Installatiebedrijven met voldoende 
verantwoordelijkheidsgevoel 
voldoen aan de erkenningsrege-
ling en werken met goed opgeleide 

Inspectie van een cv-ketel door een installateur. UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, wil dat iedere installateur aan dezelfde vakbekwaamheidseisen moet 
voldoen om de veiligheid van gasinstallaties te verbeteren. Foto: Frank de roo/HH

Hoog tijd voor uniforme eisen aan installatiebranche

SC: platform 
voor uw opinie
sC biedt u de mogelijkheid in een 
opiniebijdrage uw mening te geven 
over in aantocht zijnde wet- en 
 regelgeving of een pleidooi te hou-
den waarom bepaalde regels aan 
verandering of vervanging toe zijn. 
Heeft u een interessante opvatting 
die u wilt delen? Neem dan contact 
op via redactie@sconline.nl.

E enieder verbinden. deze woorden duiden 
niet op een behandeling van gewonden, 
maar zijn de juridische vakterm voor de 

rechtstreekse werking van verdragsbepalingen 
binnen de Nederlandse rechtsorde. daarin lij-
ken ze op ‘algemeen verbindende voorschrif-
ten’ van  Nederlandse oorsprong. als de rechter 
een  Nederlandse wettelijke bepaling tegen-
komt waarvan de toepassing in strijd komt 
met zo’n verdragsbepaling, gaat het verdrag 
voor. Er staat ons een interessante discussie in 
de  Eerste  Kamer te wachten, nu de tweede Ka-
mer in juli een initiatiefvoorstel heeft aange-
nomen  inzake eenieder verbindende verdrags-
bepalingen. Het voorstel was aanhangig 
gemaakt door het VVd-Kamerlid taverne. aan-
vankelijk hield het in dat een verdrag met bur-
gers bindende bepalingen niet meer stilzwij-
gend zou kunnen worden goedgekeurd. maar 
wat zou het gevolg zijn als dat toch gebeurt? 
de binding van een staat aan een verdrag ver-
valt niet door zijn eigen procedurele fouten. In 
het wetsvoorstel zoals het nu komt te luiden, 

is alleen nog maar  bepaald dat de regering in 
de toelichting op een goed te keuren verdrag 
moet aangeven welke bepalingen naar haar 
oordeel eenieder verbinden.

dat kan geen kwaad, maar doet het ook goed? 
gewoonlijk probeert de regering dat nu al. de 
praktijk leert echter dat tevoren lang niet altijd 
vastligt of een verdragsbepaling rechtstreekse 
werking zal hebben. anders dan men vaak 
denkt, ligt dat niet alleen aan de bewoordingen 
of de precisie van een verdragsbepaling. Net als 
bij andere rechtsnormen komt het erop aan wel-
ke juridische vraag moet worden beantwoord. 
Neem bijvoorbeeld artikel 7 van het Verdrag van 
inzake de uitbanning van alle vormen van discri-
minatie van vrouwen: de aangesloten staten 
moeten alle passende maatregelen nemen, 
 zodat vrouwen gelijkelijk met mannen kunnen 
kiezen en gekozen worden. dat lijkt een bepa-
ling die kan worden ingedeeld in de categorie 
‘niet eenieder bindend’. als men echter op het 
idee zou komen om vrouwen – net zoals hon-

derd jaar geleden in Nederland nog het geval 
was – het kiesrecht te ontzeggen, zou de rechter 
heel goed op basis van artikel 94 van de grond-
wet deze bepaling buiten toepassing kunnen 
laten. artikel 7 van het Vrouwenverdrag zal dan 
als eenieder verbindend worden beschouwd. 
Wanneer een politieke partij, zoals tot voor kort 
bij de sgP het geval was, vrouwen van de kandi-
datenlijst weert, kan de rechter eveneens con-
stateren dat de verdragsbepaling is geschonden, 
maar kan hij geen passende wettelijke regeling 
uit de hoed toveren. Precies zo oordeelde in 2010 
de Hoge raad. 
Betekent dit nu dat artikel 7 een bepaling is die 
‘eenieder verbindt’ of juist niet? Het antwoord 
moet zijn dat dit niet tevoren vastligt. Zoals 
voor alle rechtsnormen geldt ook voor verdrags-
bepalingen dat de werking ervan in elke toepas-
singscontext opnieuw moet worden vastgesteld. 

de regering had dan ook gelijk toen zij – vooraf-
gaand aan de grondwetsherziening 1983 – erop 
wees dat het in ons constitutioneel systeem aan 

de rechter is, vast te stellen of een verdrag recht-
streekse werking heeft. Het is politieke zelf-
overschatting  te denken dat wetten een soort 
bedieningspaneel van de samenleving zijn. Een 
wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling 
 ‘regelt’ iets, denkt men, en de werkelijkheid zal 
wel volgen wanneer de norm wordt toegepast 
en straffen voldoende schrik aanjagen. maar 
rechtsnormen werken nu eenmaal anders. Je 
moet de toepassingssituatie kennen voor je 
kunt beoordelen hoe hun effect eruit ziet: 
 andere normen opzijzettend, aanvullend of 
alleen richtinggevend. daar kan geen wet wat 
aan veranderen.
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