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In de zgn. “activiteiten amvb” is de volgende tekst gepubliceerd betreffende inspectie en onderhoud 
van gasgestookte installaties. Navraag bij VROM/DGM geeft aan dat op basis van politieke druk 
voorliggende inspectietermijn de “strengst haalbare” was en er ambtelijk geen ruimte is voor 
aanscherping. De enige mogelijkheid om het inspectie en onderhoudsregime in de regelgeving aan 
te scherpen is politieke (tegen-)druk onder verwijzing naar de veiligheidsaspecten.   
 
Uit Ontwerp-besluit 
houdende algemene regels 
voor inrichtingen; Stc 29 
juni 2006, nr. 124 / pag. 27 
 
Afdeling 4.2 Installaties 
§ 4.2.1 In werking hebben 
van een stookinstallatie 
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Artikel 4.13 
1. Een niet-gasgestookte 
verwarmings- of stookinstallatie 
met een nominale belasting op 
bovenwaarde van meer dan 
130 kW wordt ten minste 
eenmaal per twee jaar gekeurd 
op veilig functioneren, optimale 
verbranding en energie-
zuinigheid. 
2. Een gasgestookte 
verwarmings- of stookinstallatie 
met een nominale belasting op 
bovenwaarde van meer dan 
130 kW wordt ten minste 
eenmaal per vier jaar gekeurd 
op veilig functioneren, optimale 
verbranding en 
energiezuinigheid. 
3. Een keuring als bedoeld in 
het eerste en het tweede lid 
omvat mede de afstelling voor 
de verbranding, het systeem 
voor de toevoer van brandstof 
en de afvoer van 
verbrandingsgassen. 
4. Een keuring als bedoeld in 
het eerste en tweede lid wordt 
verricht door een bedrijf dat 
beschikt over een geldig 
certificaat dat is afgegeven 
door een instelling die door de 
Raad voor Accreditatie is 
geaccrediteerd teneinde 
uitvoering te kunnen geven aan 
de “beoordelingrichtlijn voor het 
uitvoeren van onderhoud en 
inspecties aan 

stookinstallaties” van de 
Stichting Certificatie Inspectie 
en Onderhoud Stookinstallaties 
of aantoonbaar voldoet aan 
eisen die ten minste 
gelijkwaardig zijn aan die 
beoordelingrichtlijn. 
 
5. Indien uit een keuring blijkt 
dat de verwarmings- of stook-
installatie onderhoud behoeft, 
draagt de drijver van de 
inrichting er zorg voor dat dat 
onderhoud binnen twee weken 
na de keuring plaatsvindt. 
Degene die dat onderhoud 
verricht, verstrekt de drijver van 
de inrichting een bewijs waaruit 
blijkt wanneer, door wie en 
welk onderhoud is verricht. 
6. De drijver van de inrichting 
bewaart ten minste de twee 
laatst opgestelde keurings-
rapporten en de twee laatst 
opgestelde 
onderhoudsbewijzen. 

Uit: nota van toelichting bij 
het Ontwerp-besluit 
 
Afdeling 4.2 Installaties 
 
§ 4.2.1 Het in werking 
hebben van een 
stookinstallatie (incl. spuien) 
 
Artikel 4.13 
De voorschriften bij deze 
activiteit uit het Besluit 
voorzieningen en installaties 
golden uitsluitend voor 
stookinstallaties die een 
zelfstandige inrichting vormen, 
bijvoorbeeld ketelhuizen. Op 
stookinstallaties binnen 
vergunningplichtige 
inrichtingen of inrichtingen die 
onder een andere 8.40-AMvB 
vielen, waren deze 
voorschriften niet van 
toepassing. Hierin is geen 
wijziging aangebracht. 

 


