Besluitenlijsten CCvD 2015
Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 09-12-2015
Besluit CB 09122015-01
Vaststellingsbesluit BRL1201 Bliksembeveiliging
Het CCvD heeft kennis genomen van de vakbekwaamheidseisen voor de "bevoegde medewerker
bliksembeveiliging (LPS)" en de "bevoegde medewerker overspanningsbeveiliging (SPM)" ter
vaststelling.
Het CCvD besluit:
 De aangeboden bijlagen met vakbekwaamheidseisen d.d. 18-11-2015 behorende bij BRL1201
Bliksembeveiliging vast te stellen met de datum van vaststelling d.d. 09-12-2015;
 Betrokken partijen hierover nader te informeren.
Besluit CB 09122015-02
Interpretatie BRL9500-01 Energie-index woningen
Het CCvD heeft kennis genomen van het voorstel om 3 interpretaties t.a.v. BRL9500-01 toe te
voegen.
Het CCvD besluit:
 De interpretatievoorstellen op "WB9500-01" en "geldigheidstermijn vakbekwaamheid EPAadviseur/-opnemer" tijdens deze vergadering vast te stellen;
 Het interpretatievoorstel "Individueel Energie-indexrapport bij seriematige woningen/complexen" in
een schriftelijke ronde (12/2015) vast te stellen;
 De vastgestelde interpretaties toe te voegen aan het interpretatiedocument 9500, laatst
vastgesteld op 26-01-2015.
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Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 15-09-2015
Besluit CB 15092015-01
Vaststellingsbesluit BRL "Beveiligingsinstallaties en -functies"
Het CCvD heeft kennis genomen van het aangeboden eindconcept van de BRL
"Beveiligingsinstallaties en -functies" d.d. 08-09-2015. Het algemene en bijzondere deel zijn in deze
BRL samengevoegd tot een zelfstandig leesbaar document, waarop certificatie-instellingen een eigen
kwaliteitsverklaring kunnen afgegeven.
Het CCvD besluit:
 Het aangeboden document BRL "Beveiligingsinstallaties en -functies" d.d. 08-09-2015 definitief
vast te stellen met de datum van vaststelling én bindend verklaring d.d. 15-09-2015;
 Het definitieve document aan te bieden aan de markt.
Besluit CB 15092015-02
Instemmingsbesluit Kwaliteitsverbetering EPA
Het CCvD heeft kennis genomen van het aangeboden Plan van aanpak kwaliteitsverbetering
uitvoering werkzaamheden EPA" d.d. augustus 2015.
Met verduidelijking van de scope van de systematiek, dus in hoeverre zegt het label iets over de
werkelijke energieprestatie of milieuprestatie.
Het CCvD besluit:
 De notitie voor te leggen aan de TC9500;
 De scope van de labelsystematiek daarbij duidelijk vast te leggen voor de toekomst;
 Het aangeboden PvA integraal binnen KvINL uit te dragen en uit te voeren met betrokkenen;
Besluit CB 15092015-03
Vaststellingsbesluit BRL6000-16
Het CCvD heeft kennis genomen van de geactualiseerde BRL 6000-16 "Onderhoud van
gasverbrandingstoestellen < 100 kW" . Actualisatie heeft plaats gevonden op de laatste
ontwikkelingen (o.a. Bouwbesluit / SCIOS, modelcertificaat) en aansluiting op het in 2015
geïntroduceerde OK-CV label.
Het CCvD besluit:
 Het aangeboden document BRL 6000-16 "Onderhoud van gasverbrandingstoestellen <100 kW"
CCvD vastgesteld d.d. 08-02-2013, HCB aanvaard d.d. 08-02-2014 definitief vast te stellen met de
datum van bindend verklaring van 15-09-2015;
 Het als zodanig bindend verklaarde document aan te bieden aan SBK en te communiceren met
betrokken marktpartijen.
Besluit CB 15092015-04
Instemmingsbesluit PvA Accreditatie BRL6010
Het CCvD heeft kennis genomen van het aangeboden Plan van Aanpak realiseren accreditatie
certificatieschema BRL6010 “Legionellapreventie-advies voor collectieve leidingwaterinstallaties“ d.d.
september 2015.
Het CCvD besluit:
 Het Plan van aanpak Accreditatie BRL6010 vast te stellen met datum van vaststelling 15-09-2015
en in uitvoering te brengen.
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Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 04-06-2015
Besluit CB 24062015-01 (schriftelijk)
Vaststellingsbesluit BRL8000 "Ontwerpen en bouwen van tuinbouwkasconstructies en –installaties" en
BRL 8001 "Bedrijven in de kassenbouwsector"
Het CCvD heeft kennis genomen van de concepten van de BRL-delen 8000 en 8001 d.d. 26-052015.
De BRL's hebben een update gekregen o.a. op basis van Bouwbesluit 2012 en de nieuwe ISSOpublicaties (86. 87 en 88) over kassenbouw.
Het CCvD besluit:
 De aangeboden documenten BRL8000/80001 d.d. 26-05-2015 in combinatie met de hierna
vermelde ISSO-publicaties vast te stellen met datum van vaststelling 24 juni 2015:
o ISSO-publicatie 86 "Kwaliteitseisen voor warmtetechnische en CO2-installaties in
tuinbouwkassen" d.d. April 2015;
o ISSO-publicatie 87 "Kwaliteitseisen voor watertechnische installaties in
tuinbouwkassen" d.d. April 2015;
o ISSO-publicatie 88 " Kwaliteitseisen voor tuinbouwkassen" d.d. Mei 2015;
 De als zodanig vast te stellen documenten aan te bieden aan SBK ter toetsing.
Besluit CB 04062015-01
Interpretatiebesluit BRL6000-21 Diploma Bodemenergiesystemen
Het CCvD heeft kennis genomen van de voorgestelde wijziging in het Interpretatie document
behorende bij BRL6000-21 Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van
bodemenergiesystemen, bijlagen 1 t/m 3.
Het CCvD besluit:
 Voor de "deskundige, beheren Energiecentrales bodemenergiesystemen van individuele
woningen (bijlage 3a)" te wijzigen in het Cito Diploma: "Individuele warmtepompen in woningen en
kleine utiliteit";
 De wijziging aan betrokken marktpartijen kenbaar te maken.
Besluit CB 04062015-02
Vaststellingsbesluit Wijzigingsbladen bij BRL9500-01 t/m 04
Het CCvD heeft kennis genomen van de aangeboden concepten d.d. 28-05-2015 van de
wijzigingsbladen bij BRL-delen 9500-01 t/m 04.
Het CCvD besluit:
 De aangeboden wijzigingsbladen d.d. 28-05-2015 behorende bij BRL 9500, delen 01, 02, 03 en
04, vast te stellen met de vaststellingsdatum van 04-06-2015;
 De als zodanig vast te stellen documenten aan te bieden aan KOMO/SBK ter aanvaarding en aan
de RvA ter acceptatie.
Besluit CB 04062015-03
Vaststellingsbesluit
Het CCvD heeft kennis genomen van de aangepaste notitie V02 juni 2015.
Het CCvD besluit:
 Bijgevoegde notitie studiepunten V02 d.d. juni 2015 vast te stellen met vaststellingsdatum 4 juni
2015;
 De afgesproken werkwijze onder de aandacht te brengen bij alle betrokken KvINL
examencommissies en overige marktpartijen.
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Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 26-03-2015
Besluit CB 23042015-01 (schriftelijk)
Vaststellingsbesluit "Gelijke overgangstermijn BRL9500-01 en 9500-02"
Het CCvD heeft kennis genomen van het voorstel en advies van de TC 9500 om de overgangstermijn
voor BRL9500-01 en BRL9500-02 gelijk te stellen.
Het CCvD besluit:
 De overgangstermijnen voor BRL9500-01 en BRL9500-02 (beiden bindend verklaard 01 januari
2015) gelijk te trekken met als uiterlijke overgangsdatum 31 december 2015;
 De vastgestelde overgangsdatum te communiceren naar alle betrokken partijen, waaronder
KOMO/SBK.
Besluit CB 17042015-01 (schriftelijk)
Vaststellingsbesluit WB 9500-00 en BRL 9500-06
Het CCvD heeft kennis genomen van de aangeboden documenten WB 9500-00
'Energieprestatieadvisering, algemeen deel' en BRL9500-06 'Energieprestatieadvisering, bijzonder
deel Energielabel, utiliteitsgebouwen, detailmethode', beiden d.d. 30-03-2015.
Het CCvD besluit:
 De aangeboden documenten WB9500-00 en BRL9500-06, beiden d.d. 30-03-2015 en inclusief
verwerking opmerking, vast te stellen met datum van vaststelling 17 april 2015;
 De als zodanig vastgestelde documenten aan te bieden aan SBK ter administratieve aanvaarding
en aan de RvA ter acceptatie.
Besluit CB 26032015-01
Instemmingsbesluit Uitbreiding CCvD met de FedEC
Het CCvD heeft kennis genomen van het aangeboden CV van de heer Maurits Laven, die namens de
FedEC naar voren wordt gebracht.
Het CCvD besluit:
 De heer Laven namens FedEC te benoemen als lid van het CCvD met ingang van 01-04-2015;
 En aldus voor te dragen aan het Bestuur van KvINL.
Besluit CB 26032015-02
Vaststellingsbesluit Jaarrapportage CI's BRL 9500 over 2014
Het CCvD heeft kennis genomen van het document "Resultaten rapportage CI’s 2014 BRL 9500,
conform BRL 9500-00, onderdeel 7.5" d.d. 12 maart 2015. Het document is met instemming van de
CI’s BRL 9500 aangeboden aan het CCvD ter vaststelling.
Het CCvD besluit:
 De rapportage CI’s BRL 9500 d.d. 12 maart 2015 vast te stellen met datum van vaststelling 26
maart 2015;
 Nadere afspraken te maken over de communicatie ervan richting belangrijke doelgroepen;
 De aldus vast te stellen rapportage aan te bieden aan het ministerie van BZK en RvO.

Overzicht besluiten CCvD 2015

4

Besluit CB 26032015-03
Vaststellingsbesluit interpretatie/wijzigingsdocument
Het CCvD heeft kennis genomen van het document met een overzicht van de interpretatie- en
wijzigingsbesluiten CCvD – BRL 9500 Energieprestatie-advisering met datum versie 26 januari 2015.
Het CCvD besluit
 Het document "Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD – BRL 9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties)" d.d. 26-01-2015 vast te stellen met datum van vaststelling
26 maart 2015;
 Het aldus vast te stellen document te publiceren op de website van KvINL.
Besluit CB 26032015-04
Instemmingsbesluit BRL 9500-00/-06
Het CCvD is geïnformeerd over het feit dat de accreditatiewaardig verklaarde versies nog op punten
(redactioneel) zijn aangepast.
Het CCvD besluit dat:
 De laatstelijk gewijzigde documenten worden aangeboden aan de TC9500 ter controle;
 De definitieve versies in een schriftelijke ronde vast te stellen;
 De aldus vastgestelde documenten aan te bieden aan de RvA als zijnde definitieve BRL's onder
accreditatie.
Besluit CB 26032015-05
Voorlopig besluit BRL 6000-10AB Ventilatievoorzieningen
Het CCvD heeft kennis genomen van het voorstel om het eindconcept van BRL 6000-10 Ontwerpen
en installeren van Ventilatievoorzieningen voor woningen, scholen en kinderopvang om te zetten in de
accreditatiewaardig verklaarde AB-structuur.
Het CCvD besluit:
 Het eindconcept van het document BRL 6000-10 inclusief verwerking kritieken over te zetten in
het bijzondere deel BRL 6000-10AB, na aanvaarding van de BRL 6000-00, 01 t/m 08 door SBK;
 De nieuwe BRL 6000-10AB vast te stellen in een schriftelijke ronde;
 Het als zodanig vast te stellen document aan te bieden aan KOMO/SBK ter aanvaarding en aan
de RvA ter acceptatie.
Besluit CB 26032015-06
Vaststellingsbesluit BRL 6000-22 Energiecentrale o.a. met biomassa gestookte installatie
Het CCvD heeft kennis genomen van het aangeboden concept van de BRL 6000-22 "Ontwerpen,
installeren en beheren van een energiecentrale met o.a. een met biomassa gestookt
verbrandingstoestel (< 5.000 kW)" d.d. 20-03-2015.
Het CCvD besluit:
 Het aangeboden document BRL 6000-22 d.d. 20-03-2015 vast te stellen met datum van
vaststelling 26 maart 2015;
 Het als zodanig vast te stellen document aan te bieden aan KOMO/SBK ter aanvaarding;
 Indien nodig de aanpassingen in de voorlopig vastgestelde eindtermen in een nieuwe schriftelijke
ronde voor te leggen en vast te stellen.
Besluit CB 26032015-07
Voorlopig besluit BRL 6000-16
Het CCvD heeft kennis genomen van het voorstel om het vastgestelde en aanvaarde document d.d. 8
februari 2014 te actualiseren op de laatste ontwikkelingen (o.a. Bouwbesluit / SCIOS, modelcertificaat)
en te laten aansluiten bij het OK-CV label.
Het CCvD besluit:
 BRL 6000-16 te actualiseren op de laatste ontwikkelingen;
 De nieuwe versie BRL 6000-16 vast te stellen in een schriftelijke ronde.
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Besluit CB 02022015-01 (schriftelijk)
Instemmingsbesluit BRL "Ontwerpen, installeren en beheren van een energiecentrale met o.a. een
met biomassa gestookt verbrandingstoestel (< 5.000 kW)"
Het CCvD heeft kennis genomen van:
 het concept-ontwerp van de nieuwe BRL 6000-22 t.a.v. met biomassa gestookte
verbrandingstoestellen;
 het verzoek deze ter kritiek voor te leggen aan de markt;
 de reactietermijn tot uiterlijk 2 maart 2015.
Het CCvD besluit:
 voorliggende concept-ontwerp BRL 6000-22 ter kritiek te leggen aan de markt met een
kritiekperiode van 4 weken (2 februari tot 2 maart as.);
 na het verstrijken van de kritiekperiode de commentaren in samenspraak met de TC te verwerken
tot een eindversie;
 de eindversie voor te leggen aan het CCvD ter vaststelling.
Besluit CB29012015-01 (schriftelijk)
Vaststellingsbesluit Besluitenlijst 2012 en eerdere jaren
Het CCvD heeft kennisgenomen van het document "Besluitenlijst van 2012 en eerdere jaren" en
besluit:
 Het aangeboden document "Besluitenlijst van 2012 en eerdere jaren" goed te keuren met
vaststellingsdatum 29-01-2015;
 Het vastgestelde document met de geldende CCvD besluiten van 2012 en eerdere jaren en de
documenten met de overzichten van de CCvD besluiten van 2013 en 2014 via de KvINL-website
te ontsluiten.
Besluit CB08012015-01 (schriftelijk)
Vaststellingsbesluit BRL 6000, algemeen deel AB en bijzondere delen 01 t/m 08
Het CCvD heeft kennis genomen van de definitieve concepten d.d. 17 oktober 2014 van algemeen
deel AB en de bijzondere delen 01 t/m 08 van BRL-serie 6000.
Het betreft de door de RvA geaccepteerde eindversies inclusief verwerking laatste opmerkingen en
tekortkomingen uit de vervolgbeoordeling.
Het CCvD besluit:
 BRL 6000-AB voor het KOMO-INSTAL procescertificaat voor installaties vast te stellen op de
datum 08 januari 2015;
 BRL 6000 01 t/m 08 voor het KOMO-INSTAL procescertificaat voor installaties vast te stellen op
de datum 08 januari 2015;
 De vastgestelde documenten aan te bieden aan Stichting KOMO/Bouwkwaliteit ter aanvaarding.
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