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1.

ALGEMEEN

InstallQ Erkenningsregelingen bestaan uit de delen, Algemeen, Reglement en Vaktechnische eisen.
Het voorliggende deel 1 Algemeen, is informatief. Het beschrijft de achtergrond van de InstallQ
Erkenningsregelingen en geeft informatie over het doel van de Erkenningsregelingen.
De Erkenningsregelingen van voor 01-07-2017, richtten zich met name op de
werkverantwoordelijkheden van de Technisch Beheerder binnen het installatiebedrijf. KvINL en
Sterkin hebben gemeend dat deze systematiek verouderd is en in onvoldoende mate tegemoet komt
aan de huidige (en gezien de risico’s) noodzakelijke kwaliteitseisen.
Erkenningsregelingen richten zich op het adviseren over en het ontwerpen en installeren van
installaties in gebouwen, met als basis de minimale wettelijke eisen in het Bouwbesluit.
Tevens zijn in de Erkenningsregeling richtlijnen opgenomen voor de uitvoering en in klasse 1
erkenningsregelingen over controle op installaties en het Onderhouden en beheren van deze
Installaties.
Erkenningsregelingen van InstallQ kennen twee niveaus voor kwaliteitsborging.
Klasse 0 Werkzaamheden met eisen aan:
1. Vakbekwaamheid
2. Bijhouden van vakkennis
3. Aanwijsbeleid
4. Outillage/kalibratie
5. Controle van organisatie door erkennende instelling
Klasse 1 Werkzaamheden overeenkomstig gevolgklasse 1 (zie bijlage 1) uit de concept Wet
Kwaliteitsborging voor het Bouwen1 (WKB) met eisen aan:
1. Vakbekwaamheid
2. Bijhouden van vakkennis
3. Aanwijsbeleid
4. Outillage/kalibratie
5. Eigen controle a.d.h.v. een checklist (intern)
6. Controle van organisatie door erkennende instelling en
7. Externe controle op technische uitvoeringskwaliteit (1 maal per 2 jaar)
De klasse 0 erkenning is bedoeld voor Werkzaamheden die vallen in de bestaande bouw en waar
achteraf (als niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan), door middel van het aansprakelijk stellen van
de uitvoerder, afwijkingen opgelost kunnen worden.
Genoemd kunnen worden Werkzaamheden waarmee het werkingsprincipe of de
systeemeigenschappen niet veranderen op het gebied van Klimaattechniek (KT), Sanitairtechniek (ST)
en Elektrotechniek (ET), alsmede:
 rioleringsinstallaties;
 metalen dakbedekking;
 lichtreclame;
 zonthermische installaties (Zth);
 langer zelfstandig thuis wonen.

1

De concept Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen is nog niet definitief. Toch heeft InstallQ besloten met deze erkenningsregeling aan te
sluiten op het wetsvoorstel.
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De klasse 1 erkenning biedt een basis voor opdrachtgevers bij het invullen van hun
verantwoordelijkheid in kader van concept Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB).
Klasse 1 erkenningsregelingen geven invulling aan het “as built” gebouwdossier zoals bedoeld voor de
zgn. Kwaliteitsborger in het kader van de concept WKB voor gebouwen in gevolgklasse 1 (zie bijlage
1). Dit betreft bijvoorbeeld eerste oplevering en “renovatie” projecten. Genoemd kunnen worden
werkzaamheden op het gebied van Klimaattechniek (KT), Sanitairtechniek (ST), Elektrotechniek (ET),
luchtbehandeling/ventilatie en warmtepompen.

2.

DOEL

Het doel van InstallQ Erkenningsregelingen is dat bedrijven kunnen beschikken over een verklaring
van een onafhankelijke Erkenningsorganisatie- dat de Installatie die zij Ontwerpen, Installeren en/of
Onderhouden, voldoet aan vastgelegde wettelijke en contractuele kwaliteitseisen. Voorwaarde voor de
verklaring is dat de bedrijven zijn ingeschreven bij de Erkenningsorganisatie.
Het Erkend Installatiebedrijf wordt door de Erkenningsorganisatie ingeschreven in een openbaar
register, waardoor het voor opdrachtgevers duidelijk is dat het Erkend Installatiebedrijf voldoet aan de
in de Erkenningsregeling gestelde kwalitatieve eisen met betrekking tot:
 opleiding en bijscholing betrokken verantwoordelijke Deskundigen;
 beschikking over voorgeschreven en onderhouden outillage (normen en gereedschappen);
 het uitvoeren van Werkzaamheden overeenkomstig wetgeving, normen en overige van toepassing
zijn voorschriften;
 systeem van aanwijsbeleid en interne controles;
 het documenteren van de eigen controle van Werkzaamheden, en de Installatie.
De Erkenningsorganisatie voert de in deze regeling omschreven initiële controle en de periodieke
steekproefcontroles uit met het doel te verifiëren dat het Erkend Installatiebedrijf blijvend voldoet aan
de eisen.
InstallQ Erkenningsregelingen bieden een basis voor opdrachtgevers bij het invullen van hun
verantwoordelijkheid in kader van de concept WKB. InstallQ erkenningsregelingen geven invulling
aan het “as built” gebouwdossier zoals bedoeld voor de zgn. Kwaliteitsborger in het kader van de
concept WKB voor gebouwen in gevolgklasse 1 (zie bijlage 1).

3.

LEESWIJZER

In InstallQ erkenningsregelingen wordt een overzicht gegeven van:
• onderwerp en doel van de regeling;
• eisen voor erkenning;
• procedures voor het verkrijgen van de erkenning;
• eisen te stellen aan Installaties en documenten;
• eisen te stellen aan de Werkzaamheden;
• externe kwaliteitsbewaking;
• gebruik van de erkenning en het erkenningsmerk.
Aspecten die onder andere aan de orde komen zijn, naast de eisen aan de Werkverantwoordelijke, ook
een aanwijsbeleid voor medewerkers, de mogelijke verplichting van het up-to-date houden van de
kennis en kunde en een controle op de kwaliteit van de uitgevoerde Werkzaamheden.
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BIJLAGE 1 Beschrijving Gevolgklasse 1 overeenkomstig Ontwerp Besluit Kwaliteitsborging
voor het Bouwen.
Gevolgklasse 1, Ontwerp Besluit Kwaliteitsborging voor het Bouwen. (informatief)
1. Een te bouwen bouwwerk valt onder gevolgklasse 1, indien:
a. het bouwwerk geen rijksmonument is als bedoeld in artikel 1.1. van de Erfgoedwet of geen
monument of archeologisch monument is waarop artikel 9.1, eerste lid, onder b, van de
Erfgoedwet van toepassing is, dan wel geen krachtens een provinciale of gemeentelijke
verordening aangewezen monument of archeologisch monument is of een monument of
archeologisch monument is waarop, voordat het is aangewezen, een zodanige verordening van
overeenkomstige toepassing is;
b. het bouwwerk uitsluitend ten dienste staat van een gebruiksfunctie als bedoeld in het tweede lid;
c. voor het in gebruik nemen of gebruiken van het bouwwerk geen gebruiksmelding als bedoeld in
artikel 1.18, eerste lid, of een vergunning voor brandveilig gebruik is vereist;
d. voor het bouwwerk geen toepassing wordt gegeven aan artikel 1.3 in verband met een in
hoofdstuk 2 uit het oogpunt van constructieve veiligheid of bouwveiligheid gegeven voorschrift;
en
e. voor het in werking hebben van de inrichting of het mijnbouwwerk waartoe het bouwwerk
behoort geen vergunning is vereist als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo.
2. De gebruiksfunctie, bedoeld in het eerste lid, onder b, is:
a. een niet in een woongebouw gelegen grondgebonden woonfunctie, niet zijnde een woonfunctie
voor zorg of een woonfunctie voor kamergewijze verhuur, en nevenfuncties daarvan;
b. een woonfunctie en nevenfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk een drijvend bouwwerk
betreft;
c. een niet in een logiesgebouw gelegen grondgebonden logiesfunctie;
d. een industriefunctie en nevenfuncties daarvan, voor zover het bouwwerk uit niet meer dan twee
bouwlagen bestaat; of
e. een bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde dat niet hoger is dan 20 meter en dat,
voor zover het een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele voorziening betreft, bestemd
is voor langzaam verkeer.
3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een geheel of gedeeltelijk te vernieuwen of
te veranderen of een te vergroten bouwwerk.
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