
Welkom!!



Uw presentator

Ronald Dijkstra

• Ruime ervaring in inspectiebranche

• Schade-expertise

• ‘Echte preventie’



Uw gastheren

Ben van der Kolk & Allart de Jong

Oprichters Omega Energietechniek



Het programma SSD 2019

10.05 – Jurjen Burghgraef – BVT

10.55 – Edwin Petersen – Petersen Arbozorg & Veiligheid

11.45 – Ondertekening Solar Safety Statement

12.00 – Pauze (lunch)

13.30 – Ronde tafel discussie

15.00 - Pauze

15.30 – Bart van den Bosch – Libra Energy

16.15 – Wim de Ruijter – Nationale Nederlanden

17.00 – Uitreiking Solar Safety Award

17.20 - Borrel



Jurjen Burghgraef

Zonnepanelen➔ risicoverzwaring? 
➔ kwaliteit! geeft vertrouwen!
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Opgericht op 1 oktober 2004, 
www.risicoinspecties.nl

Sinds 18 oktober 2018 onderdeel van de Troostwijk Groep

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.

Kantoor:

Mia van Ijperenplein 82-84

Rotterdam

Of Anderlechtlaan 181

Amsterdam

www.risicoinspecties.nl
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http://www.troostwijk.nl/
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Wat doen we!

..het gaat om de vuurlast

.. de brandwerende scheidingen

.. de branduitbreidingsnelheid

.. de gebruikte materialen

.. de risicoanalyse ➔ risicofactor herkennen!!

.. preventie ➔ zekerstellen continuïteit

tot ziekenhuis

Van varkensstal 

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.

http://www.troostwijk.nl/


BvT plan van aanpak: 
Procesmatig!

Vaststellen risicoprofiel

Per locatie!

Laag risico Middelbaar risico Hoog risico

Beveiligingsniveau conform model Burghgraef van Tiel & Partners

Frequentie schade ➔ lager;

Schadeomvang ➔ lager.

Verzekerbaar ➔ op “normale” condities

Bedrijfscontinuïteit beter gewaarborgd!!

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.

Matrix afvalrecycling bedrijven.pdf
http://www.troostwijk.nl/


Onderwerpen

- Wie zijn wij;

- Risico’s dakisolatie (brandbaarheid);

- Hevige regenval ➔ dakinstorting;

- Zware sneeuw ➔ dakinstorting;

- Zonnepanelen (installatie) ➔ kwaliteit geeft 

vertrouwen!

- Energie opslag.

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.
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Risico’s brandbaar 
isolatiemateriaal!
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Risico’s ➔ brandbaar 
isolatiemateriaal
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Risico’s brandbaar 
isolatiemateriaal!
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Een recente brand…
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Risico’s brandbaar 
isolatiemateriaal!

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.

Hoe gedraagt een brand zich??

https://www.youtube.com/watch?v=7RrOk

N8DCWI

Situatie na de brand:

https://www.youtube.com/watch?v=FIAahk

_yvKQ

http://www.troostwijk.nl/
Pożar, ulica Piękna, Wrocław 20170519 164720.mp4
Budynek -Belleville- przy ulicy Pięknej po pożarze z 19 maja 2017.mp4


Het juiste 
dakisolatiemateriaal

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.

Voorkeur ➔ Onbrandbaar isolatie, 

zoals minerale wol ➔ A0/A1 conform NEN-EN13501.

Alternatief ➔ Polyisocyanaat (PIR) ➔ FM Approval, B-S2-D0 NEN-EN 13501 of 

PIR B-S2-D0 ➔ As Placed on the Market.

GEEN: EPS of PUR schuim gebruiken;

En een klasse B-S2-D0 dat verkocht wordt als End Use of in de applicatie, zonder 

FM Approval, geeft onvoldoende zekerheid!

Samenvatting:

Onbrandbaar isolatiemateriaal of moeilijk brandbaar isolatie ➔ vertrouwen!

Brandbaar (EPS of PUR) isolatiemateriaal ➔ premie stijging….niet verzekeren….

http://www.troostwijk.nl/


Het juiste advies ➔samenvatting

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.

Feit:

Op veel stalen daken ligt polystyreen of polyurethaan isolatie;

Komen daar zonnepanelen op ➔ afhaken verzekeraars of forse premiestijgingen.

Wat wordt vergeten:

Zonnepanelen gaan 25-30 jaar mee;

Dakbedekking dat er reeds ligt ➔ heeft een kortere levensduur;

Oplossing:

Vernieuw het dak;

Vervang het isolatie ➔ waardoor RC waarde ook hoger wordt.

Verzekeringstechnisch:

De oplossing!

http://www.troostwijk.nl/


Dakinstorting ➔
verzekeringsdekking of……



Grote overspanningen ➔
lichte bouwwaard

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.
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Praktijk situatie ➔ gevolgen van 
hemelwater..➔ hoge dakranden….➔

oudbouw gerenoveerd…maar
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Praktijk situatie ➔ gevolgen van 
hemelwater..➔ hoge dakranden….



Praktijk situatie ➔ gevolgen van 
hemelwater..➔ hoge dakranden…. ➔

geen of te kleine noodoverstorten

Neerslag: piek: 32 mm in 1 uur; Windstoten: 75-80 km per uur.

Per 5 minuten maximaal: 10 mm. Meer is ook mogelijk geweest.

41 mm ➔ komt 1x per 100 jaar voor, aldus KNMI;

23 mm ➔ komt 1x per 5 jaar voor, aldus KNMI;

32 mm ➔ komt 1x per 20 jaar voor, aldus KNMI.



Noodoverstorten, goed plaatsen of 
GEEN dakrand!



Noodoverstorten, regelgeving:

Voor 1992: toen was dit nog niet meegenomen;

Bij bestaande gebouwen: 

NEN 8700:2011; 

Bij nieuwe gebouwen:

Eurocode 0 en 1 (NEN 6700 en NEN 6702). 

Neem dit onderwerp mee in de offerte ➔ Vertrouwen!

Doe je dit niet ➔ bij schade ➔ mogelijk geen dekking ➔ faillissement….



Constructie berekening ➔
belangrijk!!

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.

Verplicht ➔ NEN-EN 1991-1-3 + C1:2015 (sneeuwbelasting) en NEN-EN 1991-1-4 

(windbelasting) ➔ Eurocode 1;

- Zonnepaneel + gewicht constructie + gewicht ballast ➔ permanente belasting;

- Bij industriehallen geldt een veiligheidsfactor van 10% (CC1);

- Bij woon- en kantoorgebouwen geldt een veiligheidsfactor van 20% (CC2);

- Bij stadions en concertgebouwen geldt een veiligheidsfactor van 30% (CC3);

- Sneeuwbelasting:

- 56 kg/m2 bij industriehallen (standaard 70 kg/m2);

- Bij dakverwarmingssystemen mag je deze verlagen tot 33 kg/m2;

- En als je met een referentieperiode van 15 jaar rekent, mag je een reductiefactor 

toepassen van 0,7 en met een referentie van 1 jaar, mag je een reductiefactor van 0,5 

toepassen;

- Installaties die later zijn aangebracht:

- Koelingen;

- Kraanbanen;

- Koelcellen, etc…..

http://www.troostwijk.nl/


Stukje geschiedenis ➔
2005
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Stukje geschiedenis ➔
2005

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.

Wat gebeurde er ook al weer:

- Honderden gevallen van bouwkundige schade;

- Kleine maar ook grote gebouwen, één van 20.000 m2, ingestort;

- 93 grote gebouwen, 46% volledig ingestort, 35% platte daken, 37% hellende 

daken > 30%;

- 22 dakconstructies zijn na de schade opnieuw berekend, hiervan hadden 15 

een constructiefout en 6 constructies zijn op een onjuiste wijze aangepast;

- 1 gebouw is echt aangetoond: te veel sneeuw, overbelasting, voldeed aan de 

norm. 

Bron: publicatie Vrom, Bouwkundige schades t.g.v. Sneeuwval.

O ja: geen van de daken had zonnepanelen!!!!!!!

http://www.troostwijk.nl/


Belangrijkste aandachtspunten ➔
installatie en aanverwante zaken

• Kabels in een kabelgoot;

• Kabelbescherming bij doorvoeren;

• Geen kabels los op het dak;

• Kabels aan de panelen;

• Juiste connectoren, gemonteerd volgens de handleiding;

• Voorkeur gaat uit naar vlamboogdetectie, is ook wel iets 
duurder, maar geeft wel meer vertrouwen;

• Omvormers niet in de vluchtwegen plaatsen;

• Rookmelders bij de omvormers;

• Laten opleveren conform de NEN 1010, hoofdstuk 61;

• Bij grote projecten keuringspartij laten meekijken. Dan gaat 
het beter worden;

• Voorkeur gaat uit naar glas/glas panelen en geen glas/folie 
panelen;

• Geen indak systemen toepassen, zijn te risicovol;

• Zie: https://www.risicoinspecties.nl/preventie/

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.

https://www.risicoinspecties.nl/preventie/
http://www.troostwijk.nl/


Hoe het ook kan!
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Locaties omvormers…

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.

http://www.troostwijk.nl/


Indaksystemen➔ grotere kans op 
brand!

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.

Temperatuur ➔ welke achter paneel…;

Hout wordt pyrofoor vanaf 85 °C;

Wat is de brandbaarheid van doek, 

vogelnesten, bladeren…. 

http://www.troostwijk.nl/


Zonnepanelen ➔
vertrouwen ➔ kwaliteit

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.
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Vertrouwen, begint bij 
kwaliteit!

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.

Offertes:

- Naast rendement, kosten, ed.;

- En waar de installateurs allemaal bij zijn aangesloten;

OOK:

- Constructieberekeningen, normering vermelden, marge vermelden;

- Geen creatieve berekeningen, verzekeraars dekken geen constructiefout;

- Onafhankelijke oplevering, elektra deel;

- Onderzoek het isolatie, is het EPS of PUR, dan……;

- Het kan zomaar zijn dat verzekeraars meer premie vragen, of polissen 

opzeggen……;

- Betrouwbare oplevering ➔ Scope 12 (SCIOS) komt er aan!;

- Periodiek onderhoud ➔ neem dit mee in de offerte ➔ Scope 12 (SCIOS).

http://www.troostwijk.nl/


Preventie??

Bij dit soort 

hagelschade ➔ altijd 

sprake van grote 

schade!!

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.
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Energie opslag

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.

België: brand in een dergelijke container, 

40 mensen opgenomen in het 

ziekenhuis, vanwege de schadelijke 

dampen. Zover mogelijk afstand van de 

gebouwen…lithium ion batterijen;

Voorzie altijd van automatische 

blussystemen;

Blijf op afstand;

Nooit inpandig plaatsen.

http://www.troostwijk.nl/


Vragen?

Jurjen Burghgraef rrp, 
www.risicoinspecties.nl. 

Een onderneming van Troostwijk Groep B.V.

http://www.risicoinspecties.nl/
http://www.troostwijk.nl/


Edwin Petersen

Veilig werken aanvaarden…

Gewoon omdat het moet!



Introductie

✓ Sinds januari 2005 veiligheidskundige

✓ Begonnen in antennebouw

✓ 01-01-2005: Petersen Arbozorg & Veiligheid opgericht

✓ In 2011 eerste vragen vanuit PV-sector op gebied van veilig
werken

✓ Sindsdien totaal programma uitgewerkt om veilig werken te
bevorderen

✓ 01-02-2017: medeoprichter So Sustainable

✓Dagelijks bezig binnen PV-sector met risicoanalyse, opleiding,
training en instructie, inspectie en observatie, auditing en
veiligheidsmanagement



De kans op vallen is:

1. Praktisch onmogelijk

2. Denkbaar maar onwaarschijnlijk

3. Denkbaar

4. Zeer wel mogelijk

5. Zeer waarschijnlijk

Hoe groot is het risico op vallen van hoogte dat deze

medewerkers lopen?

~ Kans = Zeer wel mogelijk

~ Effect = Invaliditeit | dodelijke afloop

Risicofactor is 20 | 24

Op de schaal van 1 – 30, kunnen we stellen 

dat medewerkers zeer hoog risico lopen.

Risico

Het mogelijk effect na een val is:

1. EHBO letsel

2. Medische behandeling

3. Letsel met verzuim < 6 weken

4. Letsel met verzuim > 6 weken

5. Invaliditeit

6. Dodelijke afloop



Definitie veilig en gezond werken

Het werk, de werkplek en de arbeidsmiddelen zo inrichten en faciliteren zodat

de veiligheid en gezondheid van medewerkers en omgeving niet in gevaar 
komen en er geen schade aan het milieu en materieel ontstaat!



Voordelen veilig werken

VEILIG WERKEN werkt BETER, SNELLER en GOEDKOPER!

1. Kans op (ernstige) ongevallen wordt verkleind;

2. Reductie van kosten ziekteverzuim (directe + vervangende arbeid);

3. Reductie van schade aan materiaal;

4. Bij ongevallen raakt het arbeidsproces verstoord (tijdverlies)

5. Veiligheid betekend o.a.:
 Werk wordt vereenvoudigd (prefab);

 Zwaar werk wordt verlicht (inzet hulpmiddelen).

6. Onveilig werken verlaagd arbeidsmotivatie;

7. Sancties van de overheid zijn erg hoog.



Wachten tot het fout gaat ….

Wat is het voordeel van onderstaande situaties?



Nog meer voordelen

De vraag is niet óf maar wanneer het fout gaat!



Nadelen van onveilig werken | ongevallen

 Menselijk leed bij medewerker (en | of hun familieleden);

 Sociaal isolement (door arbeidsongeschiktheid);

 Financiële consequenties werknemer (terugval inkomen);

 Financiële consequenties werkgever (boetes);

 Imagoschade bedrijf.



Oorzaken van niet veilig werken

Kanttekening: Grote verschillen in particuliere en (groot) zakelijke markt

- Verschil in belangen

- Opdrachtgevers vaak niet goed op de hoogte van verplichtingen

- Risico’s en -maatregelen zijn vooraf niet gedefinieerd waardoor ze niet in offerte zitten |

falend projectmanagement | verkeerd of geen gebruik VG-plannen

- Gebrek aan de juiste kennis van beheersmaatregelen

- Veilig werken is niet sexy | we spreken elkaar onvoldoende aan op ongewenst gedrag

- Handhaving en toezicht zijn onvoldoende



Commercieel voordeel?

Meest geconstateerde overtredingen door ISZW:

1. Niet voorkomen van valgevaar (art. 3.16);

2. Niet voorkomen vallende voorwerpen (art. 3.17);

3. Ondeugdelijke of niet geschikte | juiste arbeidsmiddelen (art. 7,3 | 7.4).

Toelichting op boetes Arbowet, gewijzigd 23-07-2019 

 Bij overtredingen Arbowet gelden boetenormbedragen (7 niveaus)

niveau 1: € 340,- tot niveau 7: € 13.500,-

 Boete per overtreding (per artikel Arbowet)



Toelichting op boetes vervolg: 

 Bij zware overtreding(en): boetenormbedrag x2 Bij werken op hoogte altijd zware overtreding!

 Bij ziekenhuisopname / blijvend letsel: 

- licht blijvend letsel: boetenormbedrag x3

- matig blijvend letsel: boetenormbedrag x3,5

- ernstig blijvend letsel: boetenormbedrag x4

 Bij dood of uitzonderlijk blijvend letsel: boetenormbedrag x5

Commercieel voordeel?



Hoogte boete afhankelijk van aantal medewerkers:

< 5 medewerkers –> 10% van het boetenormbedrag;

5 – 9 medewerkers –> 20%

10 – 39 medewerkers -> 30%

40 – 99 medewerkers -> 50%

..

> 500 medewerkers -> 100%

Commercieel voordeel?



Reken voorbeeld

Bedrijfsomvang: 60 medewerkers;

Ongeval: Ladder valt om en medewerker wordt 1 nacht ter observatie in ziekenhuis opgenomen

en moet bovendien vingertopje missen.

Totaal: 3x € 9.000,- x 50% = € 13.500,-

✓Overtreding art. 7.23a van het Arbobesluit

✓6e boetenormbedrag = € 9.000,-

✓Er is sprake van een zware overtreding en 
ziekenhuisopname (4x)

✓Bedrijf met 60 medewerkers = 50%



Reductie op boetes bij ongeval, 25% per onderdeel:

 als de risico’s van de concrete werkzaamheden voldoende zijn geïnventariseerd en een veilige werkwijze is 
ontwikkeld die voldoet aan de vereisten van het bepaalde bij of krachtens de Arbowet (RI&E-verplichting); 

 als de noodzakelijke randvoorwaarden zijn gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze (werkomgeving, 
werkomstandigheden, werkmethoden, arbeidsmiddelen en PBM);

 als er adequate instructies zijn gegeven over:

- werkzaamheden

- taken

- risico’s en te nemen maatregelen

 als er adequaat en aantoonbaar toezicht is gehouden.

Reductieregeling



Uitdagingen voor de toekomst

- Veilig onderhoud (bouwbesluit 2012 | Wet kwaliteitsborging voor het bouwen);

- Kennisniveau vergroten (steeds meer arbeidsmigranten);

- Communicatie met arbeidsmigranten.



Stellingen ter afsluiting

Het veilig werken brengt louter voordelen met zich mee?

Kunnen we veiligheid uit de concurrentiesfeer halen?

Wat kunnen we als branche verder doen om het veilig werken te omarmen 
en onveilig werken uit te bannen?



Vragen



Solar Safety Statement

Wij staan voor veiligheid & kwaliteit!



Solar Safety Statement



Solar Safety Statement

Waar staan wij voor?

• Heldere opleidingseisen en bijscholingstrajecten;

• Nieuwe inspectiestandaarden;

• Verbeterde opleiding van installateurs en monteurs;

• Het inspireren, informeren, verbinden en verder 
professionaliseren van de Nederlandse Zonne-
energiesector



Pauze & Lunch

Eet smakelijk!



Ronde tafel discussie



Ronde tafel discussie

Deelnemers

Bart van den Bosch – Libra Energy Jaco Hovius – Vattenfall

Pieter Kremer – Conduct TS Arie Krijgsman – SCIOS

Maick Arendsen – Nationale Nederlanden Jacques van der Bijl – Solaredge

Jasper Beekman - Sunbeam Martijn Bodde -Stäubli

Edwin Petersen – Petersen Arbozorg & Veiligheid Remco de Mol – Omega Energietechniek



Wat is de bedoeling

1. Pak je telefoon en ga naar www.swiftpolling.com en voer de code 
8142 in

2. Stem op iedere stelling!

http://www.swiftpolling.com/


Pauze

Veel plezier, we zien je graag om 
15.30 uur terug



Bart van den Bosch - Libra

Snel installeren is top!

Of toch niet?



The Solar Experts since 2007

• Sinds 2007 een groothandel voor duurzame 
energiesystemen

• Een gerenommeerde internationale 
distributeur/importeur 

• Logistieke provider van hoogwaardige kwaliteit 
PV en EV-systemen



Libra Energy en Libra Cleantech Projects

Ecoverter

1987

Eerste netomvormer in 
Nederland - Victron

Eerste stedelijke 1 MW PV project 

1998

Amersfoort eerste stedelijke 1 MW PV 
project in de wereld – Mastervolt

Geluidscherm A9 

1998

2,160 modules = 
205kW- Mastervolt

Erneuerbare-Energien-Gesetz

2004

Duitsland met terugleververgoeding

Libra Energy BV 

2007

Inschrijving KvK

264kW indaksysteem

2007

264kW indaksysteem Côte 
d’Or + 2 maal 100kW 

indaksysteem

UK 25% marktaandeel 

2010

Mastervolt verkoop in UK 25% 
marktaandeel in omvormer verkoop

Start AFAS (9-2010)

MIP / OMNIK / ESDEC / Salderen in NL  

2013

Rensa

2017

Strategisch 
partnership met Rensa

Zonneparken 

2018

Bouw grotere zonneparken 
met onze klanten

Verhuizing

2019

Nieuwe huisvesting magazijn 
5000 m2 en nieuw kantoor 

900m2



Libra Energy en Libra Cleantech Projects



Waar moet je dan aan denken?

541.844 
zonnepanelen

Ruim 165 MW 

ca. 645 
40ft zeecontainers

ca. 18.062 pallets 

41.319
netomvormers 

=

=

=

+



Ing. Bart van den Bosch
Senior Product manager/Manager QA & QC

Sinds 1997 actief in een mondiale PV markt:
• Solar

• Energie conversie  

• Opslag van energie

Autonome energie systemen

Netgekoppelde zonne-energiesystemen
Partner sinds 2008



Snel installeren is TOP!



Bron: cobouw.nl

Snel installeren is TOP!



Laat het duidelijk zijn

Zonnepanelen installeren is  wedstrijd!



Welke kennis is benodigd voor PV?

❖ Elektrotechniek

• Wisselstroom AC

• Gelijkstroom, DC is voor de meeste elektriciens   
.  nieuwe materie

❖ IT, tbv monitoring sturen en regelen

❖ Bouwkundige kennis over daken en constructies

❖ Financiering

❖ Verzekering

❖ Veiligheid

❖ Kwaliteit



Wat hebben we nodig

Vakbekwaamheid

Kwalitatief hoog waardig materiaal en oplossingen

Kwalitatief hoogwaardig personeel

Andere vragen

Wat willen we betalen?

Hoe snel moet het gerealiseerd worden?



Wat hebben we gezien

❖ Brand

❖ Indak systeem montage

❖ Platte daken

❖ Bekabeling

❖ Afkeur van installaties









Vlamboog 

• Filmpje vlamboog komt nog van Dave





Live vlamboog in connector







Oorzaak

Wel of niet juiste gereedschap

Vakmanschap

Controle



Gereedschap



Hoe gaan we het oplossen ?













Kabelmanagement





Wat is het probleem ?

Kennis Controle

Veiligheid Vakmanschap

We willen de allerlaagste prijs Het moet SNEL en liefst helemaal VOL!

Ontbrekende duidelijke eenduidige regelgeving NEN1010 NPR5310



虚争空言，不如试之有效。

Experiments are more effective than empty words

Bedankt voor uw aandacht



Maximaal  3 vragen



Contact

bart.vandenbosch@libra.energy 

+31 (0) 6 50 12 12 58 



Wim de Ruijter – NN

Iets nieuws onder de zon

“Wat nu?” vragen verzekeraars zich af



Wat ga ik vertellen?

• Waarom schadepreventie  (invalshoek vanuit de verzekeraar).

• Scope 10  (NTA8220) 

• Scope 12 (zonnestroom)



De actuaris

• Schadestatistieken

• Schadeverwachtingen.

• Instrumenten:  
• preventie (als u meehelpt niet lastig) 

• premie (lastig!)

• Acceptatie of non-acceptatie



Schadestatistieken

• Verzamelen van statistieken  (Centrum van Verzekeringstatistiek CVS)

• Analyseren van statistieken

• Actie voeren de “BV-Nederland te veranderen”

Voorbeeld………..SCOPE10 !!!



SCOPE 10

• Initiatief van verzekeraars in samenwerking met de installatie en 
inspectiemarkt.

• Op een heldere onafhankelijke en gecontroleerde wijze het 
brandrisico van “alles” wat met elektriciteit te maken heeft in het 
bedrijfsleven periodiek te beoordelen  (op basis van de NTA8220)

• Leren van constateringen en ze opheffen



Resultaten SCOPE 10  (na amper 2 jaar)

• Helaas….. Nog te kort mee actief om in statistieken terug te kunnen 
vinden.

• Hectisch marktwerking geweest met overspannen start.

• Nu begint het ingeburgerd te raken.

• Veel verzekeraars doen mee al zie je dat nog niet in alle 
polisvoorwaarden terug.  (afgifte nieuwe polissen).



SCOPE 10 uitdagingen voor de toekomst

• Wat is een brandrisico en wat niet (objectiveren) 
(IB22)

• Specifieke situaties
(Agro-georiënteerde inspectie).

➔ Oproep:  wie wil meewerken aan verfijning van SCOPE10 m.b.t. 
agro-wereld

• Overgang van voorgaande inspectiemethoden naar SCOPE10 
(polissen)



Terug naar de actuaris… 

• Schadestatistieken

•Schadeverwachtingen.

• Veel lastiger want we weten het nog niet.



schadeverwachtingen

Rode draad in de geschiedenis van verzekeraars:

• Het stoomschip na de VOC-tijd met zeilschepen  (1790)



Schadeverwachting

• 1962 :  “aardgas, warmte bij u thuis”



Zonnestroominstallaties

• Schadeverwachting ????????

• Begin was niet hoopvol:
• Ongereguleerde markt

• Weinig normen en regels

• Geen controle

• Product weggestopt op het dak!



Zonnestroominstallaties

• Wat doe ik fout?  (…of niet….)

• 1.100.000 bedrijfsgebouwen  (“niet woningen 2017”)

• 1 op 1000 PV-systemen krijgt ooit een brand

• Gemiddeld schade-omvang €1 miljoen (inventaris, goederen, opstal en 
bedrijfsschade).

• Levensduur pv-systemen 30 jaar

• Geeft een extra schadelast voor de komende 30 jaar van €1.100.000.000



Knelpunten in de ogen van verzekeraars

• Welke en hoeveel zonnestroominstallaties heb “ik” verzekerd.

• Draagconstructie dak voldoende berekend op zo’n installatie?
(….bovenop extreme neerslag/sneeuwdruk)

• Deugdelijk gemonteerd? (Stormvast? Hagelbestendig? Voldoende 
Ventilatie/warmte afvoer? )

• Juiste connectoren toegepast?

• Juiste plek convertors en juiste belasting?

• En nog zo wat!



SCOPE 12!!!!

• Het antwoord op de vorige vragen.

Doel SCOPE 12

1) PV-markt waarschuwen dat hun werk wordt gecontroleerd.

2) Objectief, onafhankelijk en gecontroleerd beoordelen.

3) Opdrachtgever (…en verzekeraar) geruststellen dat de 
zonnestroominstallatie veilig is  (….of niet dus!).



Conclusie

• Met de komst van SCOPE12 krijgen eigenaren van 
zonnestroominstallaties een instrument in handen zorgeloos onder 
hun installatie te kunnen bivakkeren en kunnen met de rapportage en 
(op komst zijnde) afmelding aantonen dat hun installatie veilig is.

• Verzekeraars hebben met SCOPE12 een instrument te laten 
controleren of het verzekeren van objecten met 
zonnestroominstallaties verantwoord is.

• Ik hoop dat ik met SCOPE12 mijn schadeschatting straks naar                
beneden bij kan stellen.           



Laatste vraag (of zijn er nog andere…)



Solar Safety Award 2019

Allart de Jong 

Omega Energietechniek



Solar Safety Award

• De eerste officiële prijs voor best geïnstalleerde installatie van 
Nederland;

• 1e plaats: PV Installatietester

• 2e plaats: WIHA gereedschapkoffer

• 3e plaats: Complete PBM kit



Solar Safety Award 2019

De genomineerden zijn:

• Vattenfall
• Project Smulders Oirschot

• Mensonides ism Solarclarity
• Project Houtmolen Makkum

• E2 Energie
• Project Oosterbos – Gemeente Barneveld



Solar Safety Award 2019 - Vattenfall

Uitzonderlijk:

• Slechts 1 inspectie opmerking

• Zijkant beveiliging dak

Punt van aandacht:

• Documentatie



Solar Safety Award 2019 - Mensonides

Uitzonderlijk:

• Kabeltracé

• Aandacht voor omvormers

Punt van aandacht:

• Instructie noodsituaties



Solar Safety Award 2019 – E2 Energie

Uitzonderlijk:

• Zeer goede documentatie en constructieberekening

• Hoge kwaliteit verdeelinrichting

Punt van aandacht:

• Omvormerlocatie

• Vereffening kabelgoot



Einde

Dank je wel voor je bezoek

Tot volgend jaar?
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