
Scope 12 : het
nieuwe inspecteren  



De toegevoegde waarde van Scope 12

Scope 12 heeft meer oog op kwaliteit en veiligheid

Een PV-installatie kan een gouden onderneming z�n, maar om het hoogst mogel�ke rendement uit de installatie
te halen moet er wel rekening gehouden worden met de mogel�ke risico’s. Hoe weet je zeker dat het park goed
functioneert na oplevering? 

Diverse inspecties kunnen een zekerheid bieden op een goed gebouwde, goed werkende installatie maar een
standaard richtl�n was er nog niet. Met Scope 12, een initiatief van verzekeraars en diverse inspectiebedr�ven
wordt de nieuwe standaard bepaald op het gebied van zonnestroominstallaties bouwen, inspecteren en
verzekerbaar maken. 

Een NEN1010 opleverrapport toont aan wat de kwaliteit van het park is op het moment dat de installatie
gebouwd en aangesloten is, maar Scope 12 doet meer. Er is meer oog voor de veiligheid en ook de
kwaliteitseisen voor een park z�n opgeschroefd. Zo ontstaat er uiteindel�k beter beeld van de desbetreffende
installatie. 



Voorbereidende handelingen

Hoe gaat een inspectie precies in z�n werk? 

Wanneer de klant of verzekeraar een Scope 12 inspectie wenst, vragen we eerst om de benodigde documentatie.
Legplan, kabelplan, ballastplan , installatiegegevens en ook een draagkrachtconstructieberekening (in geval van
een dakinstallatie ≥ 50 panelen) z�n allemaal nodig om te bepalen of de PV installatie goed is aangesloten.
Voorafgaand aan de inspectie wordt een inspectieplan opgesteld, waarmee de klant van tevoren al door het
inspectieproces wordt meegenomen. De inspectie richt zich op de PV-installatie, inclusief het voedende tracé tot
en met de hoofdverdeelinrichting waarop de PV-installaties z�n aangesloten. Dit betreft componenten zowel aan
de DC- als AC-z�de.

Voorheen werden de metingen van een opleveringsinspectie in specifieke gevallen uitgevoerd op basis van een
steekproef. Onder Scope 12 dient 100% van de installatie beproefd en goedgekeurd te worden. 
De sleutelwoorden van Scope 12 z�n dan ook: kwaliteit, veiligheid en uniformiteit

KWALITEITVEILIGHEIDUNIFORMITEIT. 



Eerste b�zondere inspectie (EBI)
Deze inspectie is vergel�kbaar met een NEN1010 eerste
inspectie en is vooral gericht op de kwaliteit van aanleg.
Hierb� wordt getoetst of de installatie voldoet aan de
geldende normen en instructies van de fabrikant. Voldoet
daarnaast het systeem (inclusief eventuele aanpassing of
uitbreiding) aan het veiligheidsniveau en beïnvloed dit
bestaande systemen?
Ook dit wordt als (b�zondere) inspectie getoetst b� een EBI. 

Periodieke inspectie (PI)
B� een periodieke inspectie wordt er gecontroleerd of na
de vastgestelde periode (meestal 5 jaar) de installatie nog
steeds veilig is. Er wordt bepaald of de risico’s
ongew�zigd of binnen de marges z�n gebleven. Let op!
Hier wordt enkel gekeken naar veiligheidsnormen. 

Vormen van inspectie 

EBI t.o.v. PI
B� de EBI worden er een aantal zaken onderzocht
die niet telkens b� een PI herhaald hoeven te
worden. B�voorbeeld: als de EBI inspectie is
uitgevoerd met betrekking tot de bouwkundige
draagconstructie, dan hoeft deze t�dens een PI
(mits ongew�zigd) niet opnieuw te worden
uitgevoerd. T�dens de PI wordt vooral de toestand
van de installatie beoordeeld.



De
inspectie

zelf

Voordat we daadwerkel�k beginnen aan de inspectiewerkzaamheden wordt er een safety
assessment uitgevoerd. Zo kunnen we de algehele veiligheid waarborgen. 

De visuele inspectie richt zich op de zaken die met het blote oog zichtbaar z�n. Z�n alle
onderdelen van de installatie te herkennen en z�n
ze goed aangesloten? Z�n er geen beschadigingen die brandgevaar opleveren? Vervolgens
worden er ook diverse metingen en beproevingen gedaan. Zo worden onder andere de
circuitimpedantie, isolatieweerstand, en de aardlekbeveiliging getest. Ook wordt er gekeken
naar de deugdel�kheid van de verbindingen, de vereffening en of de overstroombeveiliging
goed werkt.



Een Scope 12 inspectie aanvragen

 

Scope 12 is er niet alleen om aan de eisen en normen van verzekeraars te voldoen. Het allerbelangr�kst is dat kwaliteit en
veiligheid worden gewaarborgd. Ook PV-installatie(s) hebben een APK nodig. 
 
Scope 12 is een must.

Een scope 12 inspectie laten uitvoeren? Neem dan direct contact met ons op. Klik op het plaatje hieronder om zo de juiste
persoon te vinden of vul ons contactformulier in. 

Contact us
Solarif Risk Management
Meester B.M. Teldersstraat 11
6842 CT ARNHEM
The Netherlands
+31 26 711 5050
support@solarif.com

http://www.solarif.com/contact

