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Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD 
BRL9501 Methoden voor het bepalen van het energiegebruik van gebouwen op basis van de EDR  versie 1 juli 2016 
 
Beoordelingsrichtlijn 
/ deel Uitgave Vigerende 

versie BRL Onderdeel Onderwerp Type besluit Ingangsdatum 

Oorspronkelijk document Wijzigings- of interpretatiebesluit CCvD 

BRL9500-01 + 
Wijzigingsblad 

Methoden voor het bepalen van 
het energiegebruik voor 
gebouwen op basis van de EDR 

06-12-2006+ 
WB 01-01-
2015 

4.1.2 / bijlage 2 t/m 
4 Deeltesten  Wijzgingsbesluit 23.06.2016 

Oorspronkelijk document Wijzigings- of interpretatiebesluit CCvD 

ISSO-publicatie Uitgave 
Vigerende 
versie 
publicatie 

Onderdeel Onderwerp  Type besluit Ingangsdatum 

ISSO-publicatie 54 Handleiding energieprestatie 
advies utiliteitsgebouwen  

    

    

    

 
Toelichting op het overzicht: 

Dit overzicht geeft een overzicht van de genomen wijzigings- of interpretatiebesluiten door het CCvD ten aanzien van BRL9501 “Methoden voor het bepalen van het 
energiegebruik van gebouwen” en bijbehorende ISSO-publicatie. Attesthouders en/of attesterende instellingen zullen, tenzij er een overgangstermijn wordt vermeld ,vanaf de in 
de  laatste kolom van het overzicht genoemde ingangsdatum ,volgens de vigerende BRL+ eventuele interpretatie- en vaststellingsbesluiten moeten werken,. 

Een wijzigingsbesluit heeft betrekking op een gedeeltelijke wijziging van of aanvulling op een bestaande Beoordelingsrichtlijn. Uitgangspunt  daarbij is dat het gaat om kleine 
wijzigingen die de kwaliteit van het certificaat ten goede zal komen. Deze wijzigingen worden  op advies van de Technische Commissie voorgelegd aan en vastgesteld door het 
CCvD. Wijzigingen van grotere omvang zullen als wijzigingsblad of herziening van de BRL door het CCvD vastgesteld worden. 

Een interpretatiebesluit is een nadere toelichting op artikelen of onderdelen van een BRL en wordt vastgesteld door het CCvD. Een interpretatiebesluit wordt genomen als 
duidelijk is dat er sprake is van een belangrijke kwestie welke herkend wordt door de betrokken belanghebbende partijen. 

Hierna worden voor de desbetreffende deelregeling of ISSO-publicatie eerst de wijzigingsbesluiten, en vervolgens de interpretatiebesluiten weergegeven.  
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WIJZIGINGSBESLUITEN 
 

Overzicht wijzigingsbesluiten behorende bij  BRL9501 Methoden voor het bepalen van het energiegebruik van gebouwen op basis van de EDR (06-12-2006, 
inclusief Wijzigingsblad d.d. 01.01.2015)  

 
Overzicht wijzigingsbesluiten behorende bij  ISSO-publicatie 54  

	  

  

Datum Onderwerp  Trefwoord Paragraaf Uitleg	   Ingangsdatum	  

- Deeltesten / 
resultaten 

Deeltesten 
EDR 

Paragraaf 
4.1.2 / Bijlage 
2 

In de BRL 9501 zijn tot op heden alle deeltesten en de bij de deeltest behorende 
resultaten per deelgebied gegeven. In de EDR-testen die opgesteld zijn, wordt 
getracht de betreffende software op zoveel mogelijk aspecten te testen. Het is 
onmogelijk op de software op alle aspecten te testen. Soms komt er in de 
gebruiksfase van de software toch nog een interpretatieverschil naar voren, dat niet in 
een EDR-test is opgenomen. In dat geval wordt door ISSO, in samenspraak met de 
rapporteur van de betreffende norm aangegeven hoe de betreffende formule door de 
softwareleverancier geïnterpreteerd moet worden. Er worden dan ook aanvullende 
deeltesten in de ISSO 54 opgenomen. Deze deeltesten worden dan niet in de BRL 
9501 aangegeven. Het zijn daarmee dan vrijwillige deeltesten .  

Besloten is om de nummers van de deeltesten en de bijbehorende resultaten vanaf 
23 juni 2016 niet meer op te nemen in de BRL 9501, maar in de BRL9501 te 
verwijzen naar het deelgebied in de ISSO publicatie 54. Indien noodzakelijk kunnen 
de deeltesten dan worden uitgebreid zonder dat de BRL9501 hoeft te worden 
aangepast. Op het moment dat een softwareleverancier een nieuwe versie uitbrengt 
en dit meldt bij een certificerende (attesterende) Instelling is hij verplicht om deze 
nieuwe deeltesten ook uit te voeren.  

23-06-2016 

- - - - -	   - 

Datum Onderwerp  Trefwoord Paragraaf Uitleg	   Ingangsdatum	  

- - - - - 
 

- 

- - - - -	   - 
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INTERPRETATIEBESLUITEN	  

Overzicht interpretatiebesluiten behorende bij  BRL9501 Methoden voor het bepalen van het energiegebruik van gebouwen op basis van de EDR (06-12-2006, 
inclusief Wijzigingsblad d.d. 01.01.2015)  

 
Overzicht interpretatiebesluiten behorende bij  ISSO-publicatie 54  

	  

Datum Onderwerp  Trefwoord Paragraaf Uitleg	   Ingangsdatum	  

- - - - - 
 

- 

- - - - -	   - 

Datum Onderwerp  Trefwoord Paragraaf Uitleg	   Ingangsdatum	  

- - - - - 
 

- 

- - - - -	   - 


