
Top 4 meest gestelde vragen  
over PV-installaties (zonnepanelen)

1  Wat is nieuw  op het gebied van installaties met zonnepanelen?
Installaties met zonnepanelen (PV-installaties) staan volop in de belangstelling, onder meer van 
consumenten en de overheid. Een belangrijke reden is dat de eindgebruiker met PV-panelen zijn 
eigen duurzame energie kan opwekken. Bijkomend voordeel: de PV-installatie kan zichzelf op 
den duur terugverdienen.

Maar de PV-installatie staat ook in de belangstelling van brandweer en verzekeraars. Dit 
komt doordat op daken met zonnepanelen sinds een paar jaar relatief veel branden ontstaan. 
Natuurlijk omdat er steeds meer daken met zonnepanelen zijn. Maar ook omdat de bijbehorende 
PV-installaties van de panelen niet altijd even deskundig zijn aangelegd. 

Binnenkort is sprake van een nieuwe wetgeving die ook van toepassing is op PV-installaties 
op nieuw te realiseren gebouwen. Op 1 januari 2021 wordt de Wet kwaliteitsborging voor 
het bouwen (Wkb) van kracht. De Wkb houdt in dat zowel de aannemer als de installateur 
de kwaliteit van de installaties en bouwwerken aantoonbaar moet maken. Zo behoort u als 
installateur een technisch dossier aan te leggen. Ook behoort u de kwaliteit voor langere tijd te 
kunnen waarborgen. Dat dossier vormt een belangrijk onderdeel. 

Onder meer vanwege de Wkb herziet InstallQ de bestaande Erkenningsregeling Zonnepanelen. 
Naar verwachting is de nieuwe regeling van InstallQ halverwege 2020 gereed.

2 Wat houdt de Erkenningsregeling Zonnepanelen in?
Beschikt u over de Erkenning Zonnepanelen, dan voldoet u aan alle geldende 
vakbekwaamheidseisen. U heeft de benodigde kennis en vaardigheden in huis om zonnepanelen 
en de daarbij behorende installaties veilig en deskundig aan te brengen volgens de geldende 
regelgeving en normen. Met een erkenning van InstallQ maakt u tegen beperkte kosten 
aantoonbaar verschil in de markt. Uw klant kan vertrouwen op de kwaliteit van uw werk.  





3   Wat gaat InstallQ aanpassen in de bestaande Erkenningsregeling 
Zonnepanelen?
In de nieuwe erkenningsregeling worden de zogenaamde eindtermen voor vakbekwaamheid 
geactualiseerd, waarbij extra aandacht is voor de oorzaken van ontstane branden. Ook zullen 
meer eisen gesteld worden aan de inhoudelijke kennis op elektrotechnisch gebied. Van de 
installateur wordt voortaan een Elektra-erkenning gevraagd, waardoor basiskennis van Elektra 
is geborgd en de panelen vakkundig kunnen worden aangesloten. Niet alleen beperkt dit het 
risico voor de gebruiker, maar tevens beperkt dit uw aansprakelijkheid. Een win-win situatie bij 
uitstek. 

De inschatting is dat na 2 à 3 bijeenkomsten van de Technische Commissie de nieuwe 
erkenningsregeling getoetst kan worden door het Centraal College van Deskundigen (CCvD).

Na instemming van het CCvD en het bestuur van InstallQ, is de nieuwe regeling naar 
verwachting halverwege 2020 van toepassing.

4   Moeten installateurs die met PV-installaties werken over een 
erkenningsregeling beschikken? Of moeten ze zich verplicht laten 
certificeren?
Werkt u met zonnepanelen, dan is een erkenning op dit vakgebied niet verplicht, maar zeer 
raadzaam. U maakt de kwaliteit van uw werk aantoonbaar (zie vraag 3). Bovenal kunt u veilig 
werken. Die veiligheid is onbetwist essentieel voor uzelf, collega’s of medewerkers, klant en 
directe omgeving. Een certificering op het gebied van zonnepanelen is niet nodig.
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InstallQ: centraal loket voor kwaliteitsregelingen 

InstallQ is het centrale loket voor de installatiesector rondom 
kwaliteitsregelingen. Zo verlenen wij erkenningen aan 
vakbekwame installateurs en bedrijven en informeren over 
certificeren. Daarnaast accrediteert InstallQ opleidingen  
en examens in installatietechniek. 

Voorheen: KvINL en Sterkin

InstallQ - ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL - 
is de meest toonaangevende kwaliteitsorganisatie binnen 
de installatiesector. De onafhankelijke stichting heeft in de 
markt een breed draagvlak, waaronder bij installateurs, 
opdrachtgevers en overheid.


