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Wijzigingsblad d.d. 12 september 2013 bij BRL 9500, deel 00
‘ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL’
Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 12 september 2013.
Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit op 6 februari 2014.
Bindend verklaard door de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector per 31 mei 2014.
Algemene informatie bij dit wijzigingsblad
Dit blad geeft vervangende bepalingen bij BRL 9500, deel 00, d.d. 2011-08-31.
De wijzigingen vloeien voort uit de implementatie van de EPBD recast in de Nederlandse regelgeving.
Als gevolg daarvan is er nu ook een energielabel voor nieuwe utiliteitsgebouwen.
In het ‘Besluit energieprestatie gebouwen’ (BEG) is bepaald wanneer en voor welke gebouwen een
energielabel verplicht is. In de ‘Regeling energieprestatie gebouwen’ (REG) is bepaald dat een
energielabel slechts kan worden afgegeven door een bedrijf dat beschikt over een NL-EPBD
certificaat, afgegeven op basis van BRL 9500.
Verder is de tekst van hoofdstuk 1 aangepast i.v.m. de nieuwe accreditatienorm ISO 17065.
Om BRL 9500 geschikt te maken voor de aangepaste regelgeving is het Bijzondere Deel 03 aangepast en is er één nieuw Bijzonder Deel ontwikkeld:
 Deel 06 (Energielabel, utiliteitsgebouwen, detailmethode).
Vanaf nu worden er zes deelgebieden onderscheiden:
1. energielabel, methode bestaande woningen en woongebouwen,
2. EPA-maatwerkrapport, bestaande woningen,
3. energielabel, utiliteitsgebouwen, basismethode,
4. EPA-maatwerkrapport, bestaande utiliteitsgebouwen,
5. energielabel, woningen en woongebouwen, detailmethode (nog in ontwikkeling), en
6. energielabel, utiliteitsgebouwen, detailmethode.
In onderstaande tabel is op hoofdlijnen aangegeven wat de werkzaamheden binnen de deelgebieden
zijn.
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Wijzigingen
1
Inleiding
De tekst van voetnoot 1 wordt:
‘Deze accreditatie door de Raad voor Accreditatie vindt plaats op basis van NEN-EN-ISO
IEC 17065:2012 ‘Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes
and services’.’
Vervang de laatste alinea door de volgende tekst:
‘Tezamen met het certificatiereglement (van de certificatie-instelling) en de merkreglementen (van de
merkhouders) vormt BRL 9500 een zogenoemd ‘certificatieschema’ waarvan KBI de eigenaar is.
Toelichting
De certificaathouder en de certificatie-instelling sluiten een certificatie-overeenkomst die is
gebaseerd op:
 het certificatiereglement van de certificatie-instelling,
 het merkreglement (bijvoorbeeld voor BRL 9500-03 en -06 het NL-EPBD-reglement), en
 BRL 9500.’

5.3
Personeel
De tekst van onderdeel 5.3 wordt vervangen door de tekst:
‘De certificaathouder heeft een arbeidsovereenkomst met ten minste één ‘EPA-adviseur’, ‘EPBadviseur’ of ‘EPN-adviseur’. De eisen die voor een deelgebied met betrekking tot het personeel
worden gesteld, zijn beschreven in paragraaf 5.3 van de Bijzondere Delen van de beoordelingsrichtlijn.’

6.2
Algemeen, kwaliteitshandboek
De tekst van de opmerking in 6.2 wordt vervangen door de tekst:
‘Het kwaliteitshandboek beschrijft ook de gang van zaken bij inhuur van externe EPA-adviseurs/
opnemers en EPB/EPN-adviseurs.’

6.7.3
Projectenregistratie
De tekst achter de tweede bullet in onderdeel 6.7.3 wordt vervangen door de tekst:
‘naam EPA/EPB/EPN-adviseur en indien van toepassing EPA-opnemer,’

7.1.1
Organisatiegericht onderzoek, omvang
De tekst achter *) in onderdeel 7.1.1 wordt vervangen door de tekst:
‘Tot de uitvoerenden behoren alle EPA/EPB/EPN-adviseurs en EPA-opnemers (ook de externe) die
de diensten of een deel van de diensten verrichten.’

7.5.1
Opgelegde sancties
De tabel over de inhoud van de rapportage wordt vervangen door de volgende tabel en tekst:
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‘De rapportage heeft de volgende inhoud:
Aantal certificaathouders begin verslagperiode per deelgebied en totaal
Aantal uit eigen beweging gestopte certificaathouders per deelgebied en totaal
Aantal ingetrokken certificaten per deelgebied en totaal aantal betrokken certificaathouders
Aantal certificaathouders einde verslagperiode per deelgebied en totaal
Aantal certificaathouders met sanctie op kwaliteitssysteem (extra inspectie)
Aantal certificaathouders met sanctie op adviezen (minder dan 10% extra controles)
Aantal certificaathouders met sanctie op adviezen (10% of meer extra controles)
Het percentage extra projectcontroles heeft betrekking op de reguliere projectcontroles van de
verslagperiode.’
De laatste alinea wordt vervangen door de volgende tekst:
Met betrekking tot de certificaathouders die energielabels voor woningen hebben afgegeven wordt de
informatie bovendien gegeven voor de groep die in het betreffende jaar ten hoogste 250 energielabels
voor woningen heeft afgegeven, de groep die tussen 250 en 1.000 van dergelijke energielabels heeft
afgegeven, de groep die tussen 1.000 en 10.000 energielabels heeft afgegeven en de groep die meer
dan 10.000 energielabels heeft afgegeven.
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