
Top 8 meest gestelde vragen  
over certificeren

1 Wat is certificeren?
Bij certificeren geeft een Certificerende Instelling (CI) een certificaat af waarmee zij aangeven dat u 
aan objectief vastgestelde voorwaarden voldoet. CI’s zijn onder meer KIWA, Dekra of SKG-IKOB. Met 
een certificering weet een opdrachtgever dat u uw werkzaamheden professioneel, deskundig, veilig en 
met actuele kennis van zaken uitvoert. Daar kan elke opdrachtgever op vertrouwen. Uw bewijs is het 
certificaat. 

2 Kan InstallQ certificeren?
Nee, InstallQ certificeert niet zelf. Dat doen de CI’s. Zij doen dit echter op basis van een kwaliteitsschema 
dat door InstallQ is opgesteld. Op www.InstallQ,nl wordt u doorverwezen naar de CI’s die het 
desbetreffende certificaat aanbieden. Daarnaast informeren wij u via InstallQ.nl over voorwaarden die 
voor het certificaat gelden. Zo dient u te werken volgens de specifieke beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) 
op uw vakgebied. Deze beoordelingsrichtlijnen kunt u inzien op InstallQ.nl.

3 Welke certificeringsregelingen heeft InstallQ?
InstallQ is schemabeheerder van certificeringsregelingen op onder andere de volgende vakgebieden:

• elektra • gas • water • koolmonoxidepreventie (in de maak) • legionellapreventie • bliksembeveiliging 
• energieprestatie-advisering • energiediagnose-referentie • ventilatievoorzieningen van woningen en 
woongebouwen • tuinbouw.

4 Wat is het verschil tussen certificeren en erkennen?
Een erkenning is een verklaring die door InstallQ zelf wordt afgegeven. Certificeren gaat een stap 
verder. Een certificaat wordt afgegeven door een CI voor veelal een periode van drie jaar. Naast een 
intake vindt ook jaarlijks een audit plaats. Een certificaat brengt daarmee meer kosten met zich mee 
dan een erkenning. Overigens is voor sommige werkzaamheden het hebben van een certificaat wettelijk 
verplicht. 

Een certificaat speelt met name een belangrijke rol als uw bedrijf werkt voor de overheid en de zakelijke 
markt. Daarop is een enkele uitzondering. Zo is vanaf 2022 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 of 
www.vakmanschapco.nl.





5 Wat is het belang van een certificaat?
  Een groot aantal opdrachtgevers en overheidsinstellingen vragen om een certificaat bij hun 

aanbesteding.
  Daarnaast is voor een aantal vakgebieden/werkzaamheden het werken onder certificaat bij wet 

verplicht.
  Met de controle door een CI bij certificering is de kwaliteit van de installaties extra geborgd.
  Opdrachtgevers kunnen gecertificeerde bedrijven vinden in het openbare kwaliteitsregister  

www.QBISnl.

6 Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor certificering?
  U  voldoet aan alle voorwaarden zoals opgenomen in het kwaliteitsschema. Dit kunnen onder 

andere eisen zijn ten aanzien van vakbekwaamheid van medewerkers, technische aspecten, 
klachtenafhandeling en organisatorische en projectgerichte eisen.

  Uw bedrijf krijgt jaarlijks een controle op zowel bedrijfs- als projectniveau, uitgevoerd door een CI.

7 Hoe krijg ik als installateur of bedrijf een certificering?
  Zoek op www.InstallQ.nl het stappenplan voor certificeren.
  Benader een of meer CI’s, die op basis van het kwaliteitsschema de certificering aanbiedt.
  Vraag onder meer een offerte aan bij een CI. Om voor het certificaat in aanmerking te komen, gaat u 

veelal een overeenkomst voor een periode van drie jaar met een CI aan.
  Met de CI maakt u nadere afspraken over waar u specifiek aan moet voldoen.
  Voor de certificering kunt u gebruikmaken van het model-kwaliteitshandboek van InstallQ. Dit 

handboek stelt InstallQ via www.InstallQ.nl geheel kosteloos ter beschikking.

8 Wat zijn de kosten voor certificeren?
De kosten voor certificeren variëren per vakgebied en CI. Voor een goede indicatie verwijzen wij u dan 
ook door naar de CI’s.
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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.


