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Door of namens de hoogste verantwoordelijke in de organisatie moet het technisch
personeel worden aangewezen als:
•

werkverantwoordelijke (WV Zonnestroomsystemen);

•

vakbekwaam persoon (VP Zonnestroomsystemen), of;

•

voldoende onderrichte persoon (VOP Zonnestroomsystemen).

Opmerking:
Bedrijven zonder personeel of medewerkers kunnen niet aanwijzen. ( zzp’ers Kunnen niet
worden aangewezen)
De aanwijzing moet aantoonbaar worden vastgelegd in een aanwijsdocument.
Handelingen/taken kunnen worden gedelegeerd. Dit moet in het aanwijsdocument
vastgelegd zijn.
Het aanwijsdocument bevat ten minste de volgende punten:
a) de naam en de geboortedatum of het personeelsnummer van de persoon;
b) de functie van de persoon bij het bedrijf en de afdeling;
c) de ingangsdatum en de einddatum van de aanwijzing;
d) in welke functie de persoon wordt aangewezen;
e) voor welke installatie(s), of delen hiervan, de persoon wordt aangewezen;
f) welke werkzaamheden de persoon mag uitvoeren;
g) welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de persoon krijgt;
h) over welke outillage en (persoonlijke) beschermingsmiddelen de persoon de beschikking
heeft;
i) de plaats en datum van de aanwijzing;
j) de naam en de functie van de persoon die aanwijst;
k) de handtekening en paraaf van de persoon die aanwijst en de handtekening en paraaf
van de persoon die wordt aangewezen.

3.2.3 Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers
Het Erkend Installatiebedrijf moet aantoonbaar vastleggen over welke vakbekwaamheid,
diploma’s en certificaten elke medewerker die betrokken is bij het onderwerp van de
erkenning moet beschikken in relatie tot zijn taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden.
Het Erkend Installatiebedrijf moet ervoor zorgen dat de medewerkers over een bewijs van
vakmanschap, van een InstallQ geaccrediteerde exameninstelling, of gelijkwaardig,
beschikken en op het niveau dat past bij de door hem of haar uitgevoerde
beroepshandelingen en beroepstaken, zoals :
Deskundige Zonnestroom systemen
o

Het ontwerpen van zonnestroomsystemen en maken van offertes

o

Het schouwen en werkvoorbereiding incl. veilig werken

Uitvoering Zonnestroomsystemen incl. aansluiten op de meterkast
o

Het installeren van omvormers tot in de meterkast

o

Het veilig en deskundig kunnen monteren, opleveren en in bedrijfstellen van
PV-systemen

Montage Zonne-energiesystemen op daken
o

Zonnepanelen vakkundig plaatsen op daken

o

veilig werken met de DC-kant en op hoogte

Eén maal per jaar moet worden beoordeeld of de medewerkers aan de eisen van
vakbekwaamheid voldoen. Van de beoordelingen wordt geregistreerd:
•

wie heeft wie beoordeeld, en wanneer;

•

de resultaten van de beoordeling;

•

de eventueel te nemen maatregelen

Bron: InstallQ
https://installq.nl/files/erkennen/erkenningsregeling_zonnestroom_bindend_d_d__01-012021.pdf

