FAQ BRL9500

Is de BRL 9500 wettelijk verplicht?
Dat hangt er van af. Voor de particuliere huiseigenaar is het verkrijgen van een Energielabel
wettelijk verplicht op het moment van transactie. Dit Energielabel kan ook een zgn.
vereenvoudigd label zijn. Voor de particuliere woningeigenaar is de BRL 9500 dus niet
wettelijk verplicht.
Voor woningcorporaties is de BRL 9500 wel wettelijk verplicht. De BRL 9500 voldoet daarom
ook aan alle gestelde wettelijke eisen volgens de Nederlandse en Europese(!) normen.
Ter info: gecertificeerde Certificatie Instellingen zijn te vinden via deze link:
http://kvinl.nl/algemeen/voorpagina/certificeren/certificatieinstellingen/.

Is het meedoen aan de landelijke toets bij CITO verplicht?
Voor de gecertificeerde EPA-adviseur en -opnemer is de CITO toets verplicht en via
www.cito.nl kunt u zich hiervoor opgeven.

Waar kan ik een cursus volgen tot EPA-adviseur?
Via deze link http://www.qbisnl.nl/zoeken/hoofd/Energie-advies krijgt u toegang tot een
overzicht van alle opleidingsinstituten.

Is er ook oefenmateriaal voor het examen?
Ja, via www.cito.nl kunt u gratis een proefexamen downloaden. Ook kunt u zicht opgeven
voor speciale trainingscursussen via info@isso.nl.

Ik heb mijn EPA-pasje nog niet ontvangen, hoe ontvang ik deze en hoe komt mijn
naamsvermelding op de website?
Na het volledig behaalde examen bij CITO ontvangt u tussen de 6 en 8 weken uw EPA-pas
thuis. QbisNL stuurt u deze pas automatisch toe en komt uw naam in het kwaliteitsregister
van QbisNL te staan (www.qbisnl.nl).

Ik ben mijn EPA-pas kwijt, hoe krijg ik een nieuwe pas?
Deze kunt u aanvragen via info@qbisnl.nl met vermelding van soort pas, uw naam, geboorte
plaats en datum en het examennummer.

FAQ BRL9500
Mijn bedrijf is verhuisd, hoe kan ik de gegevens op de website van KvINL laten
aanpassen?
Dit kan uitsluitend via uw eigen Certificatie Instelling (CI). Zodra KvINL een kopie van het
gewijzigde certificaat van uw CI ontvangt worden uw gegevens op de website van KvINL
aangepast.

Ik ben nu EPA-adviseur maar sta niet vermeld op de website van KvINL bij
gecertificeerde bedrijven. Hoe kom ik hierop?
Door uw (éénmans)bedrijf te laten certificeren door een gecertificeerd Certificatie Instelling.
Te vinden via deze link:
http://kvinl.nl/algemeen/voorpagina/certificeren/certificatieinstellingen/.

Waar kan ik de Energielabels afmelden?
Afmeldingen kunt u doen bij de RvO met uw Adviseurscode.

Waar kan ik de Adviseurscode krijgen?
Deze ontvangt u of via de RvO of van uw eigen Certificatie Instelling.

Waar kan ik de software voor de BRL 9500 vinden?
Via deze link: http://kvinl.nl/certificaathouders/voorpagina/certificeren/overzichtcertificaten/energiediagnose-referentie/ kunt u de softwareleveranciers voor de BRL9501
vinden bij het “kopje” het overzicht van geattesteerde software BRL 9501.

Wat zijn de (jaarlijkse) kosten voor de BRL 9500?
Via deze link: http://kvinl.nl/fileadmin/user_kbi/Tarieven/Tarievenlijst_KvINL_2015.pdf komt u
op de tarievenlijst terecht.
Ter info: deze lijst wordt elk jaar in december naar alle Certificaathouders gemaild.

Ik heb een technische, specialistische vraag, bij wie kan ik deze stellen?
Deze kunt u het beste stellen via www.elabel.info of via info@KvINL.nl.

Waar kan ik het logo voor de BRL 9500 opvragen?
Het KOMO-logo kunt u opvragen bij Stichting KOMO en het EPBD-logo kunt u opvragen bij
Stichting Bouwkwaliteit en natuurlijk ook bij uw eigen Certificatie Instelling.

