
Minister krijgt factuur Gasketelwet
Zzp-installateur Joni Fleischer heeft een factuur ingediend bij minister Hugo 
de Jonge van ruim 15.000 euro voor de kosten die hij voor zijn Gasketelwet-
certificering heeft gemaakt. Hoewel “vooral ludiek”, is zijn actie toch ook een 
serieuze klacht en hij verwoordt ermee de onvrede van veel installateurs.

Al snel bleek dat ook deze datum te 
ambitieus was, omdat certificerende 
instellingen er nog helemaal niet klaar voor 
waren om bedrijven op grote schaal te 
certificeren. Maar de minister wilde hier niks 
van weten. “1 januari 2023 staat nog steeds 
en dat het is niet mijn intentie om deze 
datum naar achteren te schuiven.” Maar 
afgelopen vrijdag maakte hij dan toch pas 
op de plaats en verschoof hij de datum vier 
maanden.

Vicieuze cirkel
Veel installateurs 
reageerden woedend 
en teleurgesteld en 
ook branchevereniging 
Techniek Nederland 
reageerde “ontstemd” 
en “boos”. “Dit is niet 
meer uit te leggen”, aldus 
Techniek Nederland-
voorman Doekle Terpstra. 
Ook Joni Fleischer is 

inmiddels het vertrouwen in de Gasketelwet 
kwijt. “Ik moet nog zien dat 1 april 2023 
wél gehaald wordt.” Fleischer ziet dat veel 
installateurs inmiddels afhaken en dat 
baart hem zorgen. “Nu hoor ik van collega-
installateurs: ‘Blij dat ik het nog niet gedaan 
heb’. Maar zo kom je met z’n allen in een 
vicieuze cirkel naar beneden.”

Met zijn actie wil hij de boel eens goed 
opschudden. “Ik wil eigenlijk dat meer 
mensen een protestactie starten. 
Ook om wat meer bekendheid te krijgen 
over de Gasketelwet.” Zijn factuur en een 
begeleidende brief ploffen morgen op de 
mat van de minister.
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Afgelopen vrijdag maakte De Jonge bekend 
dat de verplichting voor de Gasketelwet 
wordt uitgesteld tot 1 april 2023. Dat was de 
bekende druppel voor Fleischer die direct in 
de pen klom en de factuur als aangetekende 
brief naar het werkadres van De Jonge 
stuurde.

Betalen in natura
“Nee, eerlijk gezegd wil ik geen cent van 
De Jonge zien, want zijn geld is uiteindelijk 
belastinggeld, en 
van ons allemaal. De 
minister mag wat mij 
betreft wél in natura 
betalen: aftreden”, zegt 
Fleischer, die in januari 
met zijn eenmanszaak 
JF Totaaltechniek 
de eerste zzp’er 
was die zijn K25000 
Gasketelwetpapieren 
binnen had.

De Gasketelwet bepaalt dat niet-
gecertificeerde installatiebedrijven 
strafbaar zijn als ze sleutelen aan 
gasketels en rookgasafvoer. De wet is 
bedoeld om de veiligheid van installaties 
te vergroten, waardoor er minder 
koolmonoxideslachtoffers vallen.

Uitstel na uitstel
Eerst duurde het erg lang om de wet erdoor 
te krijgen en daarna kostte het ook nog veel 
tijd om een datum te bepalen vanaf wanneer 
er gehandhaafd zou moeten worden.  
In totaal kregen installateurs vijf keer 
te horen dat invoering moest worden 
uitgesteld.  
De laatste keer was in oktober vorig jaar, 
toen als nieuwe datum gekozen werd voor  
1 januari 2023.


