Certificatie van
inspectie en
onderhoud van
technische installaties

Inspectie
van elektrische
installaties en
arbeidsmiddelen

SCIOS
De technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installaties en
arbeidsmiddelen is ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische
installaties, die wordt opgesteld en beheerd door de stichting SCIOS. De certificatieregeling staat borg voor
kwaliteit en vakmanschap. Kwaliteitsmanagement en opleidingen zijn voor SCIOS-bedrijven vanzelfsprekend.

Waarom inspecties?
Goed onderhouden elektrische installaties geven de zekerheid dat de installatie met betrekking tot de veilige
bedrijfsvoering van de installatie voldoet aan de NEN 3140. Volgens de Arbeidsomstandighedenbesluit moet
de elektrische installatie regelmatig worden geïnspecteerd als controle op de onderhoudstoestand van de
installatie. Met het inspectierapport kan de installatie-eigenaar aantonen dat de installatie op verantwoorde
wijze is gecontroleerd. Vanuit brandveiligheidsoverwegingen houdt ook de verzekeringsbranche dit scherp
in de gaten. Wanneer een installatie-eigenaar een inspectiebedrijf met SCIOS-certificaat selecteert voor
het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden, geeft het de zekerheid dat de werkzaamheden met een hoog
kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de elektrische arbeidsmiddelen. Een inspectie doe
door een SCIOS gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd geeft de zekerheid dat de elektrische arbeidsmiddelen
veilig en in optimale conditie zijn.

SCIOS certificatie
De SCIOS certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan technische installaties wordt samen met
de geaccrediteerde Certificerende Instellingen en opleidingsinstituten in praktijk gebracht. Om het SCIOScertificaat te verkrijgen, moet een bedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de norm NEN-ENISO 9001 gebruiken. Daarnaast moeten de inspecteurs de door SCIOS erkende examens hebben afgelegd.
Kenmerkend voor de certificatieregeling is dat het kwaliteitsmanagementsysteem eens per jaar en de kennis
en vaardigheid van de inspecteurs eens per 18 maanden wordt gecontroleerd door een onafhankelijke
Certificerende Instelling. Bedrijven kunnen zich voor één of voor beide scopes certificeren. Scopes zijn
specifieke werkgebieden die aangeven welk soort installaties een gecertificeerd bedrijf mag inspecteren.
De aanvraag voor certificering kan worden gedaan bij een van de Certificerende Instellingen. De SCIOS
certificatieregeling is erkend door de Raad voor Accreditatie. Op www.scios.nl vindt u alle informatie over
SCIOS

Scopes
Scope 8

: Elektrische installaties

Scope 9

: Elektrische arbeidsmiddelen

Van CvT naar SCIOS
De meeste bedrijven die elektrotechnische installaties inspecteren zijn hiervoor gecertificeerd: zij werken
volgens de Criteria van Toezicht of hebben een accreditatie van de Raad voor Accreditatie. De CvT regeling
komt in 2015 te vervallen. In plaats van dit certificaat is er nu voor alle bedrijven die elektrotechnische installaties
inspecteren een nieuwe SCIOS certificatieregeling. Deze regeling is erkend door de Raad voor Accreditatie.
De SCIOS certificatieregeling ontleent haar kwaliteit vooral aan de praktijktoets (praktijkaudit) voor de
inspecteurs, die eens in de achttien maanden wordt afgenomen. Een auditor van de certificerende instelling
gaat dan met de inspecteur mee en woont een inspectie bij. Dat is een groot verschil met de bestaande
regeling die alleen een kantoorcontrole kent. Bij de nieuwe certificatieregeling worden eisen gesteld
aan het kwaliteitsbeleid, de voorbereiding, uitvoering en registratie van inspecties, de opleidingen en de
klachtenafhandeling.
Verder legt de nieuwe certificatieregeling beter vast over welke kennis en vaardigheden een inspecteur moet
beschikken. Het Certificaat van Toezicht verwees naar bepaalde cursussen, terwijl in de nieuwe regeling
kennis- en bekwaamheidseisen zijn opgenomen, opgesteld door een nieuwe opleidingscommissie elektro.
Deze eisen zijn eveneens gebaseerd op de nieuwe NEN 3140.

SCIOS heeft naast de werkgebieden voor elektrische installaties en
arbeidsmiddelen ook werkgebieden voor inspectie, onderhoud en
emissiemetingen voor stookinstallaties en brandstoftoevoerleidingen.

Stichting SCIOS

Postbus
De
Rijn 5357
5684
5680 PJ
AJ Best
Best

T 0499 33 46 35
F 0499 39 74 76
info@scios.nl
www.scios.nl

