Besluitenlijsten CCvD 2016 (definitief)
Besluitenlijst CCvD 1 december 2016
n.v.t.

Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 23-09-2016
Besluit CB 23092016-01
Vaststellingsbesluit BRL 6000-10AB
Het CCvD heeft kennis genomen van het Bijzondere Deel BRL 6000-10AB van 16 juni 2016.
Het CCvD besluit:
 Het aangeboden document BRL 6000-10AB d.d. 16 juni 2016 vast te stellen;
 Het Bijzondere Deel BRL 6000-10AB als zodanig vast te stellen en aan te bieden aan de Stichting
Bouwkwaliteit ter aanvaarding;
 Na aanvaarding door de Stichting Bouwkwaliteit het Bijzondere Deel 6000-10AB bindend te
verklaren;
 De als zodanig bindend verklaarde documenten te communiceren met betrokken marktpartijen.

Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 23-06-2016
Besluit CB 07062016-1 (schriftelijk)
Vaststellingsbesluit klachtafhandeling en overstapprocedure certificaathouders BRL 9500
Het CCvD heeft kennis genomen van de memo d.d. 30 mei 2016 die namens de door het CCvD
ingestelde klachtencommissie (CB08032016-01) is aangeboden.
Het CCvD besluit:
 De uitspraak inzake de klacht van EPG certificering over te nemen en de betrokken partijen
hierover te berichten;
 Alsnog een overstapprocedure vast te stellen uitgaande van het KBI-besluit van 17 oktober 2012
waarbij tevens wordt meegenomen het voorstel van EPG certificering d.d. 1 april 2016;
 De (via een schriftelijke instemming) vastgestelde procedure kenbaar te maken middels de
besluitenlijst van het CCvD.
Besluit CB 23062016-02
Vaststellingsbesluit BRL 1201
Het CCvD heeft kennis genomen van de door KvINL aangeboden BRL 1201 Ontwerpen, leveren en
installeren van bliksembeveiligingsinstallaties met voorgestelde ingangsdatum 1 juli 2016, inclusief de
op 9-12-2015 vastgestelde eindtermen (document ad 4.3a).
Het CCvD besluit:
 Het aangeboden document BRL 1201 ‘Ontwerpen, leveren en installeren van
bliksembeveiligingsinstallaties’ definitief vast te stellen met als vaststellingsdatum 23 juni 2016;
 Het als zodanig vastgestelde document per 1 juli 2016 bindend te verklaren met een
overgangstermijn van 12 maanden;
 Het als zodanig bindend verklaarde document te communiceren met betrokken marktpartijen.

Overzicht besluiten CCvD 2016
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Besluit CB 23062016-03
Vaststellingsbesluit BRL 9500-01
Het CCvD heeft kennis genomen van de door KvINL aangeboden BRL 9500-01 bijzonder deel voor
het NL-EPBD®-procescertificaat Energie-Index Bestaande Woningen.
Het CCvD besluit:
 Het aangeboden document na redactionele wijzigingen voor schriftelijk commentaar (alleen
redactioneel) voor te leggen aan het CCvD;
 Na goedkeuring door het CCvD de BRL 9500-01 definitief vast te stellen met als vaststellingsdatum
23 juni 2106;
 Het document bindend te verklaren zodra de Stichting Bouwkwaliteit haar goedkeuring aan de BRL
9500-01 heeft verleend;
 Het als zodanig bindend verklaarde document te communiceren met betrokken marktpartijen;
 Belanghebbende marktpartijen te informeren dat zij vanaf nu kunnen werken met de nieuwe
regeling.
Besluit 23062016-04
Vaststellingsbesluit wijzigingen ISSO-publicatie 82.1
Het CCvD heeft kennis genomen van de door KvINL aangeboden document punten en interpretaties
uit de herijkingsoperatie” en de hierin voorgestelde wijzigingen van de ISSO-publicatie 82.1.
Het CCvD besluit:
 In te stemmen met de inhoud van het aangeboden document;
 De wijzigingen in de ISSO-publicatie 82.1 per 23 juni 2016 op te nemen in het overzicht met
interpretatie en wijzigingsbesluiten BRL 9500 / BRL 9501 (inclusief ISSO-publicaties) met datum
van vaststelling 23 juni 2016;
 Het document te publiceren op de KvINL-website;
 Betrokken partijen te informeren over het beschikbaar zijn van een gewijzigd overzicht.
Besluit CB 23062016-05
Vaststellingsbesluit wijziging BRL 9501
Het CCvD heeft kennis genomen van de door KvINL aangeboden document punten en interpretaties
uit de herijkingsoperatie” met hierin de voorgestelde wijzigingen in de BRL 9501.
Het CCvD besluit:
 In te stemmen met de inhoud van de wijziging;
 De wijzigingen in de BRL 9501 op te nemen in het overzicht met interpretatie en wijzigingsbesluiten
BRL 9500 / BRL 9501 inclusief ISSO-publicaties met datum van vaststelling 23 juni 2016;
 Het aldus vast te stellen document te publiceren op de KvINL-website;
 Betrokken partijen te informeren over de wijziging c.q. het beschikbaar zijn van een gewijzigd
overzicht.
Besluit CB 230616-06 REV 180816 (schriftelijk)
Vaststellingsbesluit BRL 9500-05 in combinatie met ISSO 82.5 Opnameprotocol netto-warmtevraag.
Het CCvD KvINL heeft kennis genomen van:

Het document BRL 9500-05 "Rapport netto warmtevraag, woningen en woongebouwen" d.d. 20
juni 2016 en het op 23 juni 2016 voorlopig vastgestelde opnameprotocol ISSO publicatie 82.5;

Het gespreksverslag n.a.v. het overleg tussen het Ministerie van BZK, marktpartijen en KvINL;

De aanvullende toelichting door KvINL d.d. 11 augustus 2016 met een onderbouwing en verzoek
om de documenten alsnog vast te stellen.
Overzicht besluiten CCvD 2016
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en onder de conditie van:

Het op korte termijn doen ontwikkelen van informele bijlage energieopwekking;

Dat we, gezamenlijk met het Ministerie van BZK, in de komende maanden bezien of deze
informele bijlage ook een meer formele plaats in het Nader Voorschrift en in de Energie-Index
kan krijgen;

Dat we met het Ministerie van BZK een visie EPA 2020 ontwikkelen en gaan samenwerken aan
een meer geharmoniseerde eenvoudige bepalingsmethode voor BENG, Energie-index en
Energielabel en dit doen mede in het licht van de Europese ontwikkelingen in de komende jaren;

Binnen de examencommissie TC 9500 agenderen van de wenselijkheid van een vrijstelling die
mogelijk aan de EPN utiliteit-adviseurs gegeven wordt.
Besluit het CCvD:

De BRL 9500-05 Bijzonder Deel voor het NL-EPBD®-procescertificaat rapport netto-warmtevraag
woningen en woongebouwen d.d. 20 juni 2016 vast te stellen met de vaststellingsdatum van 23
juni 2016;

ISSO-publicatie 82.5, versie 1.7 van juni 2016 vast te stellen met de vaststellingsdatum van 23
juni 2016;

Een informele bijlage t.a.v. de energetische prestatie van de opwekinstallatie te ontwikkelen bij
ISSO82.5 versie 1.7;

Het als zodanig vastgestelde BRL-document aan te bieden aan SBK en KOMO;

Het als zodanig te communiceren met betrokken marktpartijen.
Besluit CB 23062016-07
Vaststellingsbesluit BRL 6000-AB en BRL 6000-01 t/m 6000-08
Het CCvD heeft kennis genomen van het algemene deel BRL 6000-AB en het bijzondere deel BRL
6000-01, beide delen van 16 juni 2016.
Het CCvD besluit:
 De aangeboden documenten BRL 6000-AB en BRL 6000-01 van 16 juni 2016 voor het KvINL
eigen procescertificaat voor installaties vast te stellen;
 Het als zodanig vast te stellen bijzondere deel BRL 6000-01 als uitgangspunt te nemen voor de
aanpassing van de overige bijzondere delen BRL 6000-02 t/m 08;
 Het algemene deel BRL 6000-AB en de overige bijzondere delen als zodanig vast te stellen en aan
te bieden aan de Stichting Bouwkwaliteit ter definitieve aanvaarding;
 De als zodanig bindend verklaarde documenten te communiceren met betrokken marktpartijen.

Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 07-04-2016
Besluit CB 07042016-01
Vaststellingsbesluit Jaarrapportage 2015 BRL 9500
Het CCvD heeft kennis genomen van de door KvINL aangeboden jaarrapportage over 2015 van de
CI's die certificeren op de BRL 9500.
Het CCvD besluit:
 De rapportage CI’s BRL 9500 d.d. 1 april 2016 onder voorbehoud van verwerking van eventuele
opmerkingen vast te stellen;
 Veronderstellingen n.a.v. gedane constateringen onder een aparte kop op te nemen in de
jaarrapportage;
 De aldus vast te stellen rapportage aan te bieden aan het Ministerie van BZK en RVO.nl.

Overzicht besluiten CCvD 2016
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Besluit CB 07042016-02
Interpretatiebesluit BRL 9500
Het CCvD heeft kennisgenomen van de voorgestelde interpretatiedocumenten ISSO 82.1 en ISSO
75.1 d.d. 31 maart 2016.
Het CCvD besluit:
 De voorgestelde interpretaties toe te voegen aan het document "Overzicht interpretatie- en
wijzigingsbesluiten CCvD – BRL 9500 Energieprestatie-advisering (inclusief ISSO-publicaties)"
met datum van vaststelling 7 april 2016;
 Het aldus vast te stellen document te publiceren op de website van KvINL.
Besluit CB 09122015-02 (gewijzigd 07042016)
Interpretatie BRL 9500-01 Energie-index woningen
Het CCvD heeft kennis genomen van het voorstel om 2 interpretaties t.a.v. BRL 9500-01 toe te
voegen.
Het CCvD besluit:
 De interpretatievoorstellen op "WB 9500-01" en "geldigheidstermijn vakbekwaamheid EPAadviseur/-opnemer" vast te stellen;
 De vastgestelde interpretaties toe te voegen aan het interpretatiedocument 9500, laatst
vastgesteld op 26-01-2015.
Besluit CB 07042016-03
Vaststellingsbesluit COEC besluitvorming onder mandaat CCvD
Het CCvD heeft kennis genomen van het voorstel van KvINL om de centrale opleidingen en
examencommissie (COEC) haar eigen besluitvorming te laten nemen en vaststellen.
Het CCvD besluit:
 De COEC haar eigen besluiten te laten nemen;
 Genomen besluiten in een COEC-besluitenlijst vast te laten leggen;
 Besluiten terug te koppelen in het CCvD via de "linking pin", de afgevaardigde die zowel in het
CCvD als in de COEC is vertegenwoordigd;
 Verder het vigerende huishoudelijk reglement D03 te volgen.
Besluit CB 08032016-01 (schriftelijk)
Vaststellingsbesluit Samenstelling Klachtencommissie
Het CCvD heeft kennisgenomen van de klacht d.d. 17 februari jl. van de certificerende instelling EPG
certificering BV en besluit:
 De klacht te behandelen conform de vigerende klachtenprocedure CCvD KvINL;
 Voor de behandeling van deze klacht een "klachtencommissie" in te richten bestaande uit de
volgende personen:
Twee leden van het CCvD
Directeur van KvINL
Lid-deskundige TC 9500
Secretaris KvINL

Aart de Geus + Ronald Velsink
Hans van den Berg
Albert Koedam
Marco Hofman

Besluit CB 25022016-01 (schriftelijk)
Vaststellingsbesluit Besluitenlijst 2013 en eerdere jaren
Het CCvD heeft kennisgenomen van het document "Besluitenlijst van 2013 en eerdere jaren" en
besluit:
 Het aangeboden document "Besluitenlijst van 2013 en eerdere jaren" goed te keuren met
vaststellingsdatum 25-02-2016;
 Het vastgestelde document met de geldende "CCvD besluiten van 2013 en eerdere jaren" via de
KvINL-website te ontsluiten.

Besluit CB 06012016-01 (schriftelijk)
Vaststellingsbesluit BRL 6000-22 Energiecentrale met biomassa gestookt verbrandingstoestel
Het CCvD KvINL heeft kennis genomen van het aangeboden eindconcept BRL 6000-22 d.d. 03-122015.
Overzicht besluiten CCvD 2016
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Het eindconcept is als integraal document aangeboden, bestaande uit een samenvoeging van het
algemene deel BRL 6000-00 en het bijzondere deel BRL 6000-21.
Het CCvD besluit:
 Het aangeboden document BRL 6000-22 "Ontwerpen, installeren en beheren van een
energiecentrale met o.a. een met biomassa gestookt verbrandingstoestel (< 5.000 kW) definitief
vast te stellen en bindend te verklaren met datum bindend verklaring d.d. 06-01-2016;
 Het als zodanig vastgestelde document aan te bieden aan SBK ter aanvaarding en na bindend
verklaring door KvINL te communiceren met betrokken marktpartijen.
N.B.
Heeft relatie met eerder genomen besluit(en).
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