
Top 6 meest gestelde vragen  
over erkennen

1 Wat is een InstallQ-erkenning?
Een erkenning is een verklaring van InstallQ dat u als installateur of installatiebedrijf voldoet 
aan objectief vastgestelde voorwaarden van vakbekwaamheid. Daarop blijft InstallQ u met 
enige regelmaat controleren.

Met een InstallQ-erkenning weet een opdrachtgever dat u uw werkzaamheden veilig en  
deskundig uitvoert, met actuele kennis van zaken en volgens de laatste en meest actuele wet- 
en regelgeving. Daar kan elke opdrachtgever op vertrouwen. Uw bewijs is de erkenning van 
InstallQ. Zo maakt u aantoonbaar verschil in de markt.

2 Wat is het verschil tussen erkennen en certificeren?
Een erkenning is minder vergaand dan een certificaat en wordt in de markt het meest gebruikt. 
Daarnaast is een erkenning met name van belang als u als installateur of installatiebedrijf werkt 
voor consumenten en/of de klein zakelijke markt. 

Op bepaalde vakgebieden is een erkenning echter niet voldoende en wordt door de 
opdrachtgever of overheidsinstantie om een certificaat gevraagd. Zo is vanaf 2021 certificering 
verplicht voor werkzaamheden aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en 
warmtapwatertoestellen, óók als u werkt voor de consumentenmarkt. Informatie hierover staat 
op www.InstallQ.nl, www.TechniekNederland.nl en www.Vakmanschapco.nl.

Een erkenning wordt door InstallQ zelf afgegeven. Bij certificering - overigens veelal gebaseerd 
op een kwaliteitsschema van installQ - sluit u een overeenkomst af met een zogenaamde 
Certificerende Instelling (CI). 

3 Wat zijn de voorwaarden voor een erkenning?
Voor een erkenning behoort u minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden.
    U of uw medewerker beschikt over een landelijk erkend vakdiploma of u of uw medewerker 

beschikt aantoonbaar over de vereiste kennis en kunde op een bepaald vakgebied.
    U of uw medewerker werkt volgens de geldende normen en eisen die op de werkzaamheden 

van toepassing zijn, waaronder van het Bouwbesluit en NEN-normen.
    Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de juiste 

gereedschappen en materialen. Vakkennis houdt u of uw medewerker bij met bijscholing en 
vakbladen.

    U krijgt een goede beoordeling van werk dat door u of uw medewerker is uitgevoerd. 
Daarvoor werkt u mee aan bedrijfscontroles.

    Voor een aantal vakgebieden geldt inspectie op uitgevoerd werk. Als erkend installateur of 
installatiebedrijf bent u verplicht om met zo’n inspectie mee te werken.





4 Welke vakgebieden kan InstallQ erkennen?
InstallQ heeft erkenningen voor de volgende vakgebieden:  
•  watertechnische installaties •  rioleringsinstallaties • gastechnische installaties • onderhoud 
gastoestellen • onderhoud verwarmings- en warmtapwaterinstallaties • verwarmingsinstallaties 
• luchtbehandelingsinstallaties • ventilatievoorzieningen woningen en woongebouwen • warmte- 
pompinstallaties • zonnepanelen (PV) • zonthermische installaties (Zth) • elektrotechniek  
• lichtreclame • installatie-inspectie • langer zelfstandig thuis wonen • metalen dakbedekking.

5 Wat zijn de kosten van een erkenning?
De kosten voor een erkenning bedragen gemiddeld € 90,-. Bij uw eerste erkenning betaalt u 
eenmalig een inschrijfbedrag van € 257,-. Heeft u al een erkenning van InstallQ, dan betaalt u 
geen inschrijfkosten en kan sprake zijn van een kortingsregeling.

6 Hoe krijg ik een erkenning van InstallQ?
  Zoek op www.InstallQ.nl uw vakgebied. Daar staat beschreven aan welke 

vakbekwaamheidseisen u moet voldoen.
 Download het formulier ‘Aanvragen of wijzigen’. Voeg daarbij: 
 – een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 –  een kopie van uw vakdiploma of een bewijs van Eerder Verworven Competenties (EVC)
 – een kopie van een arbeidsovereenkomst (indien nodig voor de erkenning).

Kortom, met een InstallQ-erkenning maakt u - tegen beperkte kosten - uw 
vakmanschap en kwaliteit aantoonbaar. Daarmee maakt u het verschil in de markt!
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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.


