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De Scope 12 regeling is de nieuwe inspectiestandaard en is
op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, PVdeskundige en Inspectiebedrijven ontwikkeld en actief sinds
april 2020.
Uit onderzoek is gebleken dat één op de vier branden bij
bedrijven een elektrotechnische oorzaak heeft. Zo’n brand
heeft vaak langdurige gevolgen voor uw eigendom,
productieproces en bedrijfsvoering. Uw bedrijf ligt na een
brand voor een bepaalde tijd stil.
Andere risico’s zijn schade doordat het dak van het pand
het extra gewicht van de pv-installatie niet kan dragen of
dat er panelen tijdens een storm van het dak waaien,
doordat deze niet correct zijn gemonteerd.
Door bovenstaande is er vanuit de markt de Scope 12
regeling volgens SCIOS certiﬁcering ontwikkeld om zo de
kans op brand en ongelukken door zonnepanelen tot een
minimum te beperken.
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Brand door defecten aan
zonnestroominstallatie
Zonnepanelen kunnen van het
dak af waaien
Het dak kan instorten door het
gewicht van de installatie

EisVerzekeringsmaatschappij
Verzekeringsmaatschappij
Eis
Een SCIOS Scope 12 inspectie is vanuit de wet niet verplicht, echter zullen
verzekeringsmaatschappijen steeds vaker vragen om een dergelijke keuring van uw
zonnestroominstallatie.
Vaak worden de kosten voor de keuring als een verplichte kostenpost gezien, en is
er niet altijd het besef van het bovenliggend bedrijfsbelang voor het laten uitvoeren
van deze veiligheidsinspectie. Wij willen u graag attenderen op deze bewustwording
ofwel inzicht in denkwijze. U moet er waarschijnlijk niet aan denken wat de verliezen
van de indirecte schade zullen zijn, zoals het stilvallen van bedrijfsprocessen, niet
halen van levertijden en klanten die noodgedwongen moeten uitwijken.
Het uitvoeren van een Scope 12 inspectie geeft u inzicht in de wijze van aanleg, en
zo de kwaliteit en veiligheid, van uw zonnestroominstallatie. De kosten voor de
uitvoering van een Scope 12 inspectie vallen in het niet bij de kosten voortkomend
uit een schadegeval, dus stel uzelf de vraag:

“VERPLICHTEKOSTENPOST
KOSTENPOST
BEDRIJFSBELANG?”
“VERPLICHTE
OF OF
BEDRIJFSBELANG
?”
Als eigenaar van een bedrijf zou u altijd voor het bedrijfsbelang moeten
kiezen en vanuit eigen overweging een Scope 12 inspectie aan uw pvinstallatie laten uitvoeren.
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Scope 12 is een op zichzelf staande inspectie en bouwt
niet voort op andere inspecties. Binnen deze regeling
zijn de vakbekwaamheidseisen voor de inspecteurs in
een leerdoeloverzicht (Kennis- en Bekwaamheidseisen)
vastgelegd. Alle inspecteurs dienen in het bezit te zijn
van dit diploma, echter geldt dat het bezit van een
diploma alleen niet hetzelfde is als certiﬁcatie.
Het uitvoeren van een Scope 12 inspectie mag enkel
worden uitgevoerd door inspectiebedrijven met een
geldig SCIOS certiﬁcaat dat is uitgegeven door een van
de geaccrediteerde Certiﬁcatie-Instellingen. Om deze
certiﬁcering te behalen wordt zowel het inspectiebedrijf
en diens kwaliteitsmanagementsysteem als ook iedere
inspecteur onderworpen aan een kwaliteitsaudit. Pas na
het succesvol doorlopen van deze audits vindt
certiﬁcering plaats. Hierdoor wordt de kwaliteit van de
Scope 12 inspectie en rapportage gewaarborgd.
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De scope 12 inspectie kent een onderscheid in
een eerste of bijzondere inspectie (EBI) en een
periodieke vervolg-inspecties (PI). Waarbij de
EBI dient te worden uitgevoerd indien er geen
voorgaande inspecties, conform Scope 12,
beschikbaar zijn.
Bij de EBI wordt een aantal zaken onderzocht
die niet telkens bij een PI herhaald hoeven te
worden. Waarbij de EBI vooral is gericht op de
kwaliteit van de aanleg: voldoet de installatie
aan de geldende normen en de instructies van
de fabrikant, is de PI vooral gericht op de
toestand (bedrijfsvoering) van de installatie: zijn
er tekenen van overbelasting of schade aan
installatie(delen).
Tijdens de inspectie wordt de technische staat
van alle installatiedelen van panelen tot
koppelpunt met het voedend NET, en alle
tussenliggende componenten zoals stringboxen, omvormers, verdelers en bekabeling,
gecontroleerd.

Tevens wordt zowel de AC- als DC-installatie
doormiddel van diverse metingen volledig
gecontroleerd op juiste wijze van aanleg en
selectie van beveiligingen, etc.
Naast de controle op de technische staat van de
installatie zit in deze inspectie ook een
risicocomponent met de controle op o.a.
voldoende draagkracht van de bouwkundige
constructie, de geschiktheid tegen windbelasting,
de brandbaarheid van de dak materialen, e.d.
Tevens vind er controle plaatst op de
aanwezigheid en volledigheid van de minimaal
vereiste documentatie, zoals tekeningen en
schema’s van de installatie. Hierbij worden zowel
de NEN 1010 en NEN-EN-IEC 62446-1
gehanteerd.
Van alle bevindingen wordt een duidelijk en
compleet overzicht in rapportagevorm
beschikbaar gesteld.

Rapportage
Rapportage
Bij elke SCIOS Scope 12 inspectie wordt een
rapportage opgesteld. Deze rapportage,
bevat alle bevindingen en aanmerkingen op
uw PV-systeem.
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Meer dan
inspecteren
Inspection4solar B.V. is een volledig SCIOS Scope 12
gecertiﬁceerd inspectiebedrijf. Doordat we zelf geen
zonnestroominstallaties installeren, kunnen wij deze keuringen
geheel onafhankelijk voor u uitvoeren.
In overleg bestaat bij ons de mogelijkheid om reeds een deel van
de keuring tijdens de installatie te laten plaatsvinden. We kunnen
dan tijdig gebreken constateren en onnodige constateringen of
zelfs afkeur bij oplevering voorkomen. De faalkosten worden
hierdoor verlaagt of zelfs geheel voorkomen.
Ons doel is om gezamenlijk met de installerende bedrijven te
borgen dat de kwaliteit en veiligheid van de zonnestroominstallatie het gewenste niveau behaald en behoud. Kennisdeling
is hierin van cruciaal belang en wij gaan, indien gewenst, graag
met u en uw installateur het gesprek aan. Dit levert vaak een
helder en wederzijds geaccepteerd resultaat en daarmee een
veilige pv-installatie.
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Veiligheid versus
Prestatie
Vanuit de Scope 12 zijn er voor de dc-zijde (NEN-EN-IEC
62446-1) twee categorieën gedeﬁnieerd. De inhoud en
onderlinge verschillen kunnen we u eventueel in een
gesprek toelichten.
De categorie I items, en daarmee de gehele Scope 12
regeling (AC- en DC-zijde), zijn primair ontwikkeld met het
oog op de veiligheid tijdens de aanleg en bedrijfsvoering van
de zonnestroom-installatie, en niet voor de controle op de
prestaties van het systeem.
Een van de categorie II items is het meten van de IU-curve
per streng. Uit deze meting volgt inzicht in de prestatie van
iedere individuele streng in de pv-installatie.
Indien er twijfel bestaat over de opbrengst van een
installatie, bijv. voortkomend uit uw pv-monitoringsysteem,
kunnen we dit voor onderzoeken door het uitvoeren van de
categorie II metingen.
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Optioneel IV-curve
meten
Om de prestaties van de PVinstallatie goed te kunnen
beoordelen, is het mogelijk om de
IU-curve te meten van elke string.
Hierdoor kunnen een groot aantal
fouten gelokaliseerd worden
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Thermografie
(BOS)
Voor de uitvoering van
Thermograﬁsch onderzoek heeft
Inspection4solar B.V. een ITC
gecertiﬁceerde Level 2 Thermograaf
met 20 jaar ervaring in
elektrotechnische installaties.

SCIOS portaal
SCIOS
portaal
Als SCIOS gecertiﬁceerd inspectiebedrijf zijn wij bevoegd de
inspectie in het SCIOS-portaal aan te melden. Uw installatie
wordt met adres / postcode en enkele installatieeigenschappen geregistreerd. Als eigenaar of
installatieverantwoordelijke van een installatie kunt u toegang
tot het portaal aanvragen voor uw eigen adressen.
Installaties worden afgemeld op onderstaande twee
mogelijkheden:

•
•

Met constateringen (indien constateringen gevonden)
Zonder constateringen (bij goedkeuring van de
installatie)

Ook de verzekeringsmaatschappijen hebben toegang tot
het SCIOS-portaal. Zij kunnen per locatie inzien of een
installatie conform de Scope 12 regeling is goedgekeurd.
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KIWA certiﬁcaat
Inspection4solar B.V. is door KIWA

SCIOS Scope 12 gecertiﬁceerd.

Het certiﬁcaat is een bewijs dat KIWA
onafhankelijk heeft vastgesteld dat wat
wij leveren, voldoet aan onafhankelijk
vastgelegde eisen op het gebied van
kwaliteit, veiligheid en gezondheid.
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Onafhankelijke oplever inspecties naar EPC’er toe
De beperking van de risico’s op schade
Het waarborgen van de continuering van bedrijfsprocessen
Onafhankelijk inspectie
Advies bij aanleg
Inzicht in de prestaties van uw PV-installatie
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aanvragen
aanvragen advies
aanvragen
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5245
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5245 NH Rosmalen
Dennis Oppers
+31
6 21956632
Telefoonnummer:
+31 85 0603859
Website:
www.inspection4solar.nl
Website

www.droning4solar.nl
Email:
dennis.oppers@inspection4solar.nl
Email:
info@droning4solar.nl
KVK: 82069204
BTWnr:
862324567.B01
KVK: 75275864
BTWnr: NL860219240.B01

Over Ons
4Solar is op 1 januari 2018 opgezet door Willie van Aalst. Voor deze tijd heeft Willie
veel ervaring opgedaan bij SolarClarity en IBC Solar als support engineer en bij
KiesZon als PV-engineer.
Op dit moment werken er totaal 6 fulltimers en 3 parttimers bij de 4Solar groep,
welke bestaat uit Engineering4solar B.V., Droning4solar B.V. en Inspection4solar B.V.
Ons kantoor is gevestigd in het A2Tradepark Den Bosch.

Het inmeten van daken met
drone met/zonder GCP
(Ground Control Points).
Het inmeten van grondopstellingen met GPS stok.

Scope 12 inspecties.
Thermograﬁsche (BoS)
inspecties door een ITC
Level 2 thermograaf.
Thermograﬁsche paneel
opleverinspectie volgens
NEN IEC TS 62446-3: 2017.

Het ontwerpen, tekenen en
berekenen van de complete
zonnestroominstallatie van
PV-paneel t/m inkoop- of
trafostation.

Dakopstelling,
wateropstelling en
grondopstellingen zijn onze
specialiteiten.

