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Persbericht Zoetermeer, 25 februari 2015 

Minister Blok ondersteunt OK CV 

Nieuw kwaliteitslabel voor veilig en energiezuinig stoken 

 

Op woensdag 25  februari plakt minister Stef Blok in Den Haag voor het eerst 
de sticker OK CV op een verwarmingsketel. Hij doet dat samen met Rob 
Trouwborst, directeur van het eerste installatiebedrijf in Nederland dat het 
nieuwe kwaliteitslabel mag voeren. OK CV moet het aantal ongevallen met 
verwarmingsketels verminderen en cv-installaties tegelijkertijd zuiniger maken. 
Installatiebedrijven mogen het label alléén voeren als ze aan strenge eisen 
voldoen. Zo moeten zij de cv-ketels van hun klanten laten inspecteren en 
onderhouden door een gediplomeerd Energie Service Specialist.  
 

Goed, veilig en energiezuinig 

De Energie Service Specialist staat centraal in de plannen van OK CV. Hij heeft een intensieve 

opleiding gevolgd en kan daardoor het onderhoud exact uitvoeren volgens de voorschriften van de 

fabrikant. Voor maximale veiligheid meet hij bovendien de CO- en CO2-waarden. Tenslotte krijgt de 

eigenaar van de cv-ketel van de Energie Service Specialist ook een schriftelijk advies over het 

energiezuinig gebruik van de cv-ketel. Woningeigenaren en woningcorporaties die kiezen voor een 

installatiebedrijf met het label OK CV kunnen erop vertrouwen dat hun cv-ketel goed, veilig en 

energiezuinig werkt.  

 

Databank 

De Energie Service Specialist wordt zelf ook gecontroleerd. Niet alleen moet hij over een speciaal 

diploma beschikken, de Stichting OK voor Installaties gaat met steekproeven ook na of het onderhoud 

van de cv-installatie volgens de regels plaatsvindt. Dat gebeurt met behulp van een landelijke 

databank waarin alle onderhoudsbeurten worden geregistreerd.  

 

Initiatief 

OK CV is een initiatief van branchevereniging UNETO-VNI, de gezamenlijke cv-ketelfabrikanten en de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken draagt financieel 

bij aan het project. CV OK heeft daarnaast de steun van Aedes, Brandweer NL, de 

Consumentenbond, Milieu Centraal, VACpunt Wonen, Vastgoed Belang, Verbond van Verzekeraars, 

Vereniging Eigen Huis, VvE Belang en de Woonbond. 

 

//// Einde persbericht //// 

 

 

 

Foto’s (rechtenvrij) van de lancering van OK CV door minister Blok zijn op aanvraag beschikbaar. 
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Noot voor de redactie: 

‐ Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:  

Dick Reijman 079 325 07 53 / 06 224 116 60  

e-mail d.reijman@uneto-vni.nl, www.uneto-vni.nl, www.twitter.com/unetovni 

UNETO-VNI Bredewater 20, 2715 CA Zoetermeer – Postbus 188, 2700 AD Zoetermeer  

T. 079 325 06 05 – F. 079 325 06 66 – E. info@uneto-vni.nl – W. www.uneto-vni.nl 

Over UNETO-VNI 

UNETO-VNI vertegenwoordigt 90 procent van de omzet van de installatiebranche. De circa 4.500 

aangesloten installatiebedrijven bieden aan 120.000 personen werkgelegenheid. Hun omzet bedraagt 

circa 11 miljard euro. Installatiebedrijven zijn actief in de woningbouw, utiliteitsbouw, de industrie en 

de infrastructuur, met ontwerp, installatie en beheer. 

Naast installateurs zijn bij UNETO-VNI 1.300 bedrijven aangesloten die tot de elektronische 

detailhandel behoren: winkelbedrijven die witgoed, bruingoed, verlichting, computers, hifi- en 

telecommunicatieapparatuur verkopen en repareren. Zij zijn goed voor een omzet van circa 2,7 miljard 

euro. 

Over Stichting OK voor Installaties (OVI) 

Stichting OK voor Installaties (OVI) is de afzender van OK CV, het kwaliteitslabel voor energiezuinige 

en veilig werkende cv-ketels. Installateurs die werken onder het label OK CV voeren kwalitatief 

hoogwaardig onderhoud uit aan cv-ketels én verstrekken een energiebesparingsadvies Stichting OVI 

handhaaft het kwaliteitsniveau van OK CV via opleidingen, een erkenningsregeling en controleren op 

basis van steekproeven de kwaliteit van de inspectie en het geleverde advies.  

De initiatiefnemers van OK CV zijn UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie voor de 

installatiebranche), VFK (de vereniging van ketelfabrikanten) en de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland. Er zijn diverse consumentenorganisaties betrokken en het label wordt ondersteund door 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

 

Over VFK 

VFK is een sterk samenwerkingsverband van alle Nederlandse cv-ketelfabrikanten dat al ruim 40 jaar 

actief is op vele terreinen. Dankzij deze samenwerking is Nederland in Europa koploper. De VFK 

streeft ernaar om deze koppositie te behouden door optimaal combineren van gastoestellen en 

duurzame technieken. De leden van de VFK zijn ATAG Verwarming Nederland B.V., AWB CV Ketels 

B.V., Bosch Thermotechniek B.V., Elco-Rendamax B.V., Ferroli Nederland B.V., Intergas Verwarming 

B.V., Itho Daalderop, Nefit B.V., Remeha B.V., Vaillant B.V. en Viessmann Nederland B.V. VFK is lid 

van EHI (Association of the European Heating Industry).  
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