Overzicht besluiten CCvD 2018 en eerdere jaren
In dit overzicht zijn opgenomen de besluiten van het CCvD van 2018 en eerdere jaren, op 20 februari
2019 door het CCvD vastgesteld (als zijnde nog actueel en van toepassing in 2018).

Besluit CB 18122018 (schriftelijk)
Vaststellingsbesluit BRL 6010: Legionellarisicoanalyses en –beheersplannen voor collectieve
leidingwaterinstallaties
Het CCvD heeft kennis genomen van de herziene certificatieregeling BRL6010, “InstallQ-gecertificeerd”procescertificaat voor legionellarisicoanalyses en –beheersplannen voor collectieve
leidingwaterinstallaties, met als versiedatum 17 december 2018. Het CCvD heeft in de laatste
vergadering van 29 november jl. Ingestemd met het opnieuw vaststellen van de BRL6010 en het hierna
voorleggen van de BRL aan de Raad voor Accreditatie. Qua eisen zijn er geen veranderingen ten
opzichte van de versie van 20 juli 2018.
Het CCvD besluit:
 Het aangeboden document “ Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het installQ-gecertificeerd”procescertificaat voor legionellarisicoanalyses en –beheersplannen voor collectieve
leidingwaterinstallaties” definitief vast te stellen met de datum 18 december 2018;
 Het document bindend te verklaren. InstallQ hanteert hiervoor de datum 1 februari 2019;
 Het document ter acceptatie aan de Raad voor Accreditatie voor te leggen;
 Een overgangsperiode van 18 maanden te hanteren na bindend verklaring van de BRL;
 Met betrokken marktpartijen te communiceren over de verdere implementatie;
 Het eerdere vaststellingsbesluit CB 20072018 (schriftelijk) in te trekken.
Besluit CB 291118-01
Intrekkingsbesluit CB 07062018-04 “interpretatie raam leef- en slaapruimte”
Het CCvD heeft kennisgenomen van het document “Verzoek intrekking CCvD-besluit CB07062018-04
d.d. 221118”.
Het CCvD besluit:
 Het op 7 juni jl. genomen besluit CB 07062018-04 (“vaststellingsbesluit interpretatie ISSO-publicatie
82.1) in te trekken;
 Dit besluit per omgaande te verwijderen van het overzicht met interpretatie- en wijzigingsbesluiten
BRL9500;
 Verzoekt KvINL de certificerende instellingen, certificaathouders en softwareleveranciers van de
intrekking van het besluit en de achterliggende motivatie op de hoogte stellen;
 Het nieuwe overzicht met interpretatie- en wijzigingsbesluiten BRL9500 te publiceren via de website
van KvINL.
Besluit CB 270918-01
Vaststellingsbesluit Interpretatie “bepalen gebouwgrenzen” ISSO-publicatie 75.1, paragraaf 7.1
Het CCvD heeft kennis genomen van het voorstel voor een interpretatie d.d. 27092018.
Het CCvD besluit:
 Het interpretatievoorstel met als datum 27 september 2018 vast te stellen;
 De interpretatie op te nemen op het interpretatie- en wijzigingenoverzicht BRL9500;
 Met de betrokken partijen te communiceren over de wijzigingen;
 De nieuwe versie van het interpretatie- en wijzigingenoverzicht te publiceren via de website van
KvINL.
Besluit CB 15072018 (schriftelijk)
Vaststellingsbesluit "Twee technische beheerders bij erkenningsregeling LZTW"
Het CCvD KvINL heeft kennis genomen van de notitie met het advies van de technische commissie ZTW
om 2 technisch beheerders (TB-ers) toe te staan.
Het CCvD besluit:
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Om voor de erkenningsregeling LZTW (versie 2017) maximaal 2 TB-ers toe te staan;
Onder de voorwaarde dat beide TB-ers, in relatie tot permanente educatie, alle verplichte
terugkomdagen bijwonen;
Met de erkende bedrijven en betrokken marktpartijen te communiceren over de aanpassing op de
regeling.

Besluit CB 27062018-01 (schriftelijk)
Vaststellingsbesluit "Erkenningsregeling ventilatievoorzieningen woningen en woongebouwen"
Het CCvD KvINL heeft kennis genomen van het aangeboden eindconcept van de erkenningsregeling
voor woningventilatie d.d. 19 juni 2018. Het betreft de erkenningsregeling voor de delen Ontwerpen en
Installeren, reeds vastgesteld door het CCvD d.d. 22 maart 2018, inclusief de uitbreiding voor de scope
Onderhouden d.d. 19 juni 2018 met keurmerk Ventilatiekeur.
Het CCvD besluit:
 Het aangeboden document "Erkenningsregeling ventilatievoorzieningen woningen en woongebouwen
d.d. 19 juni 2018" definitief vast te stellen per 27 juni 2018;
 Het als zodanig vastgestelde document bindend te verklaren door KvINL per 1 juli 2018;
 Met betrokken marktpartijen (o.a. VLA) te communiceren over de definitieve regeling.
Besluit CB 07062018-01
Vaststellingsbesluit concept-erkenningsregelingen Elektrische Laagspanningsinstallaties t/m 3x80A,
Gasinstallatieleidingen van < 0,5 t/m G16 en Leidingwaterinstallaties
Het CCvD heeft kennis genomen van versie 3.2 de concept-erkenningsregelingen voor ontwerp,
installatie, beheer en onderhoud van Elektrische Laagspanningsinstallaties t/m 3x80A,
gasinstallatieleidingen van ≤ 0,5 bar t/m G16 en Leidingwaterinstallaties.
Het CCvD besluit:
 De regelingen vast te stellen voor een openbare kritiekronde;
 De regelingen voor kritiek voor te leggen aan de markt, de geformuleerde kernpunten in een
toelichting c.q. begeleidend schrijven bij de ter kritieklegging op te nemen en met een kritiekperiode
van 4 weken;
 De betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen, inclusief de leden van het CCvD.
Besluit CB 07062018-02
Vaststellingsbesluit Wijzigingsblad BRL6000-AB en wijzigingsbladen BRL6000-01 t/m 08
Het CCvD heeft kennis genomen van de aangeboden Wijzigingsbladen voor delen BRL6000-AB
(versiedatum 30 mei 2018) en BRL delen 6000-01 t/m 08 (versiedatum 24 mei 2018).
Het CCvD besluit:
 De aangeboden wijzigingsbladen BRL6000-AB en BRL6000 delen 01 t/m -08 vast te stellen met als
datum van vaststelling 7 juni 2018;
 Wijzigingsblad BRL6000 AB eerst voor te leggen aan de Raad voor Accreditatie ter goedkeuring;
 Na goedkeuring de hele serie WB BRL6000AB en WB BRL6000 01 t/m 08 definitief vast te stellen en
de vastgestelde documenten ter aanvaarding voor te leggen aan de Stichting Bouwkwaliteit;
 Na aanvaarding door de Stichting Bouwkwaliteit de BRL bindend te verklaren en relevante
marktpartijen te zijner tijd op de hoogte te stellen van de wijzigingen.
Besluit CB 07062018-03
Vaststellingsbesluit Monitoringsrapportage CI’s 2017 BRL9500
Het CCvD heeft kennisgenomen van de monitoringrapportage “resultaten rapportage CI’s 2017 BRL
9500, conform BRL 9500-00, onderdeel 7.5" d.d. 25 mei 2018”.
Het CCvD besluit:
 De aangeboden monitoringrapportage BRL9500 over het jaar 2017 vast te stellen met als
vaststellingsdatum 7 juni 2018;
 De aldus vast te stellen rapportage aan te bieden aan het ministerie van BZK met vermelding van de
in de vergadering gemaakte opmerkingen.
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CB 22032018-01
Vaststellingsbesluit Wijzigingsblad BRL1201 d.d. 15 maart 2018
Het CCvD heeft kennis genomen van het Wijzigingsblad d.d. 15.03.2018 behorende bij BRL1201
BliksemVeilig systeemcertificaat voor het ontwerpen, leveren en installeren van
bliksembeveiligingsinstallaties, d.d. 01-07-2016.
Het CCvD besluit:
Het aangeboden document per 22 maart 2018 vast te stellen;
Een overgangstermijn te hanteren voor de duur van 1 maand tot 1 mei 2018;
Over het Wijzigingsblad te communiceren met betrokken marktpartijen.
CB 22032018-03
Vaststellingsbesluit Interpretatie BRL9500-05 (artikelen 6.7.6 t/m 6.7.8)
Het CCvD heeft kennis genomen van het voorstel voor een interpretatie d.d. 14.03.2018 ten aanzien van
het corrigeren van een interne verwijzing en aanpassing van het percentage interne audits.
Het CCvD besluit:
 Met verduidelijking van de verwijzing naar BRL9500-00 het interpretatievoorstel ten aanzien van
6.7.6, 6.7.8 en 6.7.8 van BRL9500-05 met als datum 22 maart 2018 vast te stellen;
 De interpretatie op te nemen op het interpretatie- en wijzigingenoverzicht BRL9500;
 met de betrokken partijen te communiceren over de wijzigingen;
 De nieuwe versie van het interpretatie- en wijzigingenoverzicht te publiceren via de website van
KvINL.
CB 22032018-04
Vaststellingsbesluit interpretaties ISSO-publicaties 75.1, 75.2 en 82.2
Het CCvD heeft kennis genomen van het document “voorstel wijzigingen ISSO-publicaties 75.1, 75.2,
82.2.
Het CCvD besluit:
 De in het document opgenomen interpretaties vast te stellen per 22 maart 2018 met een
overgangsperiode van 3 maanden, de interpretatie voor paragraaf 2.4.3 van ISSO publicatie 75.2
wordt vastgesteld onder de voorwaarde dat er één of meerdere pakketten geattesteerd zijn voor het
afgeven van maatwerkadviezen;
 De interpretaties op te nemen op het interpretatie- en wijzigingenoverzicht BRL9500;
 Met de betrokken partijen, waaronder ook de softwareleveranciers, te communiceren over de
wijzigingen;
 De nieuwe versie van het interpretatie- en wijzigingenoverzicht te publiceren via de website van
KvINL.
CB 22032018-05
Vaststellingsbesluit Interpretatie BRL9500-01 Vermelding energieklasse op energie-indexrapportage
(paragraaf 4.6.5)
Het CCvD heeft kennis genomen van het voorstel voor een wijziging d.d. 16 maart 2018 betreffende
paragraaf 4.6.5 van BRL9500-01.
Het CCvD besluit:
 Het interpretatievoorstel vast te stellen;
 De interpretatie op te nemen op het interpretatie- en wijzigingenoverzicht BRL9500;
 Met de betrokken partijen, waaronder ook de softwareleveranciers, te communiceren over de
wijziging;
 De nieuwe versie van het interpretatie- en wijzigingenoverzicht te publiceren via de website van
KvINL.
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Besluiten CCvD 2017
Besluit CB 30112017-01
Instemmingsbesluit “hoe om te gaan met wijzigingen in wet- en regelgeving/normering”
Het CCvD heeft kennisgenomen van “notitie wijzigingsbladen BRL’en v2”.
Het CCvD besluit:
 In te stemmen met de in de notitie beschreven werkwijze ten aanzien van wijzigingen in wet- en
regelgeving / normering in relatie tot de inhoud van de beoordelingsrichtlijnen / erkenningsregelingen;
 Langs deze werkwijze wijzigingsbladen op te stellen voor de delen BRL6000 01 t/m 03 en 07 en 08;
 Dit besluit te communiceren naar de verschillende Technische Commissies.
Besluit CB 30112017-03
Aanvullingsbesluit op CB 28092017-01 Vaststellingsbesluit Interpretatie Jaarlijkse Opfriscursus EPAadviseur
Het CCvD heeft kennisgenomen van de mondelinge toelichting van de voorzitter van de EPA examen- en
opleidingscommissie als reactie op het verzoek van het CCvD (CB 28092017-01) aan de examencommissie om een toets op aanwezigheid te doen en op het voorstel om de termijn waarbinnen de eerste
opfriscursus moet zijn gevolgd te verlengen.
Het CCvD besluit in te stemmen met:
 Het voorstel van de EPA opleidings- en examencommissie om de termijn waarbinnen de eerste
opfriscursus moet zijn gevolgd, te verlengen naar 1 januari 2019, de uitgangspunten voor wat betreft
de jaarlijks verplichte herhaling zoals geformuleerd door de secretaris in zijn mail van 29 augustus
2017 blijven onverkort van kracht;
 In te stemmen met het voorstel van de EPA opleidings- en examencommissie een lichte toets af te
nemen, aan het einde van de cursusdag, afgestemd op de inhoud van de cursus;
 Publicatie van de interpretatie, zoals geformuleerd in de mail van de secretaris van 29 augustus 2017
en zoals deze op 28 september jl. door het CCvD reeds is goedgekeurd, te publiceren in het
interpretatie- en wijzigingenoverzicht BRL9500 en te publiceren op de website van KvINL;
 Met certificaathouders en certificerende instellingen over dit besluit te communiceren.
Besluit CB 30112017-04
Vaststellingsbesluit voorstellen wijziging ISSO 75.1 / bijlage 4 ‘huurders’ / ISSO 82.1
Het CCvD heeft kennis genomen van het document ad 6.4b en document ad 6.4.
Het CCvD besluit:
 De voorstellen per 30 november 2017 vast te stellen;
 Een overgangsperiode van 3 maanden te hanteren;
 Het interpretatie- en wijzigingenoverzicht BRL9500 overeenkomstig dit besluit aan te passen en te
publiceren op de website van KvINL;
 Dat de wijziging in bijlage 4 bij ISSO 82.1 met softwareleveranciers te communiceren, zodat zij de
wijziging in hun pakket aanbrengen.
CB 28092017-01
Vaststellingsbesluit monitoringrapportage BRL9500 2016
Het CCvD heeft kennis genomen van het document ad 5.1def.concept monitoring BRL9500 2016
v140917 met oplegnotitie).
Het CCvD besluit
 het aangeboden document per 28 september 2017 vast te stellen
 alert te blijven op de ontwikkelingen bij de groep certificaathouders die relatief grote aantallen
energie-indexen en labels afgeven.
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Besluit CB 28092017-01
Vaststellingsbesluit Interpretatie Jaarlijkse Opfriscursus EPA-adviseur
Het CCvD heeft kennis genomen van de brief van de examencommissie EPA aan het CCvD (ad 5.6a) het
overzicht van veel gemaakte fouten (ad 5.6b) de Regeling bijhouden vakbekwaamheid EPA-adviseur (ad
5.6c), en de mail van de secretaris van KvINL van 29 augustus 2017.
Het CCvD besluit de examen commissie EPA als volgt te informeren:
 CCvD stemt in met de voorgestelde interpretatie in de mail van 29 augustus 2017 op BRL9500-01,
maar de toetsing te beperken tot toetsen op aanwezigheid;
 De interpretatie op te nemen in het Interpretatie- en wijzigingenoverzicht BRL9500;
 Met relevante marktpartijen hierover te communiceren;
 De examencommissie EPA op de hoogte te stellen van de signalen uit het CCvD met betrekking tot
de nadere implementatie en de uitkomsten daarvan aan te bieden aan de COEC, zodat de Regeling
bijhouden vakbekwaamheid EPA-adviseur definitief kan worden gemaakt.
Besluit CB 20062017 (schriftelijk)
Vaststellingsbesluit BRL6000-21 Bodemenergiesystemen
Het CCvD heeft kennis genomen van de opmerkingen uit de markt op de eerder door het CCvD
vastgestelde conceptversie BRL6000-21 d.d. 22 maart 2017, resulterend in enkele redactionele
aanpassingen.
Het CCvD besluit:
 Het aangeboden document BRL6000-21 met de datum 20-06-2017 definitief vast te stellen;
 Het als zodanig vastgestelde document ter aanvaarding aan de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) aan te
bieden;
 Het als zodanig vastgestelde document ter acceptatie aan de Raad voor Accreditatie (RvA) aan te
bieden;
 De vaststellingsdatum in het als zodanig vastgestelde document per direct te communiceren aan het
Ministerie I&M voor opname in de in voorbereiding zijnde Regeling Bodemkwaliteit die naar
verwachting per 1 januari 2018* van kracht zal worden.
*Opmerking: Uitgaande van een wettelijke verwijzing per 1 januari 2018 zal een overgangstermijn van 15
maanden worden gehanteerd tot 1 april 2019.
Besluit CB 30032017-01
Instemmingsbesluit werkwijze aanpassingen erkenningsregelingen KvINL
Het CCvD heeft kennisgenomen van het instemmingsbesluit Plan van Aanpak ontwikkelen aanpassingen
KvINL erkenningsregelingen in het kader WKB CCvD KvINL maart 2017, de voorgestelde prioritering is
de uitvoering volgens bijlage “CCvD Concept kwaliteitsstructuur scopes erkenningsregelingen in het
kader WKB 20 maart 2017 en het hiervoor opgestelde model “CCvD Template Uniforme
erkenningsregeling versie 1.1 bouwstenen d.d. 2017-03-14.
Het CCvD besluit:
 Met in acht neming van het te maken voorbehoud bij de tijdplanning, in te stemmen met de in de
documenten gepresenteerde werkwijze, prioritering en het opgestelde template voor het aanpassen
van de erkenningsregelingen van KvINL;
 De ontwikkelingen in het kader van de Wet Kwaliteitsborging te volgen en indien nodig te betrekken
bij de aanpassing van de erkenningsregelingen;
 Geactualiseerde erkenningsregeling te zijner tijd ter vaststelling voor te leggen aan het CCvD.
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Besluit CB 30032017-02
Instemmingsbesluit verzoek inschrijving erkenning LZTW
Het CCvD heeft kennisgenomen van het verzoek in te stemmen met de bepaling dat bedrijven met een
W- of E-certificering volgens BRL6000 automatisch voldoen aan de eis uit de erkenningsregeling LZTW
tot het hebben van een W- of E-erkenning.
Het CCvD besluit:
 In te stemmen met het verzoek om bedrijven met een W- of E-certificering automatisch te laten
voldoen aan de eis in het erkenningsregeling Langer Zelfstandig Thuiswonen tot het hebben van een
W- of E-erkenning;
 Met marktpartijen hierover te communiceren.
Besluit CB 30032017-03
Vaststellingsbesluit Wijzigingsblad d.d. 30-03-2017 bij BRL6000, deel AB en het Reglement voor het
gebruik Keurmerk “KvINL gecertificeerd”
Het CCvD heeft kennis genomen van het Wijzigingsblad bij BRL6000 (ad 5.1 WB BRL6000-AB concept
maart 2017 V01) deel AB en het Reglement voor het gebruik Keurmerk “KvINL gecertificeerd” (d.d. 1
februari 2017).
Het CCvD besluit:
 Het Wijzigingsblad BRL6000-AB en het Keurmerkenreglement met bovengenoemde kenmerken met
de datum van 30 maart 2017 vast te stellen;
 Het Wijzigingsblad voor 1 april 2017 naar de Raad voor Accreditatie en de SBK door te sturen;
 De betrokken partijen te informeren over het Wijzigingsblad en het Keurmerkenreglement;
 De documenten te publiceren via de website van KvINL.
Besluit CB 30032017-06
Vaststellingsbesluit ISSO-publicatie 82.5 bijlage 4
Het CCvD heeft kennis genomen van het document “concept bijlage 4 behorend bij ISSO 82.5
Opnameprotocol Installaties Energiezuinige Woningen (maart 2017, versie 1.2).
Het CCvD besluit:
 Het aangeboden document met als datum 30 maart 2017 vast te stellen;
 Het vastgestelde document te communiceren met betrokken marktpartijen;
 De bijlage in combinatie met ISSO-publicatie 82.5 op te nemen in het Interpretatie- en
Wijzigingendocument BRL9500.
Besluit CB 19012017-01 (schriftelijk)
Vaststellingsbesluit EVI-2017 en LZTW-2017 "comfortinstallateur"
Het CCvD KvINL heeft kennis genomen van de aangeboden eindversies van de EVI-2017 en het deel
LZTW-2017 "comfortinstallateur", inclusief de documenten met kritiek verzameling en verwerking.
Het CCvD besluit:
 EVI-2017 en LZTW tegelijkertijd en definitief vast te stellen met datum van vaststelling 15 december
2016;
 Beide regelingen bindend te verklaren met datum bindend verklaring 01 januari 2017;
 De als zodanig vastgestelde documenten kenbaar te maken aan de markt;
 En actief de belangstelling onder installateurs te peilen.
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Besluiten CCvD 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.
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.
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.
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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.
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 600001, 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.
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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.
Besluit CB17032016-01 (schriftelijk)
Vaststellingsbesluit Huishoudelijk reglement D03 en overige D-documenten
Het CCvD heeft kennisgenomen van Huishoudelijk reglement (D03) en overige procedurele documenten
(D37, D41.1, D41.2, D68 en D74) en besluit:
 Het aangeboden document D03 Huishoudelijk reglement CCvD KvINL vast te stellen met de
vaststellingsdatum van 17 maart 2016;
 De aangeboden documenten D37, D41, D68, D74 vast te stellen met de vaststellingsdatum van 17
maart 2016;
 De als zodanig vastgestelde documenten te communiceren via de website onder de kop "Over
KvINL" / "Documenten CCvD".

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 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. 03-12-2015.
Het eindconcept is als integraal document aangeboden, bestaande uit een samenvoeging van het
algemene deel BRL 6000-00 en het bijzondere deel BRL 6000-22.
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.
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Besluiten CCvD 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 15092015-03
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 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. 26-05-2015.
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.
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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 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.

Besluiten CCvD 2014
Besluit CB 04122014-04
Vaststellingsbesluit Rekenmethoden energiegebruik volgens BRL9501
Het college heeft kennisgenomen van het concept wijzigingsblad bij BRL9501, d.d. 25-11-2014
"Methoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen en energetische en financiële
gevolgen van energie-besparingsmaatregelen".
Het college besluit:
 Het aangeboden wijzigingsblad bij BRL9501 d.d. 25-11-2014 vast te stellen met datum van
vaststelling 4 december 2014;
 Het als zodanig vast te stellen document aan te bieden aan stichting KOMO/SBK ter aanvaarding en
aan de RvA ter acceptatie.
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Besluit CB 06102014-01 (schriftelijk)
Vaststellingsbesluit Examens, huidige EPA-opnemers/-adviseurs
Het CCvD heeft kennis genomen van het voorstel van KIWA en het positief advies van de
examencommissie inzake de exameneisen voor huidige vakbekwame EPA-opnemers/-adviseurs. Dit in
relatie tot de nieuwe Energie-index bepaling via het Nader Voorschrift bij NEN7120 per 1 januari 2015.
Het CCvD besluit:
 Dat een aanvullend examen niet nodig is voor de huidige (geslaagde) vakbekwame EPAopnemers/-adviseurs;
 Dat het wijzigingsdocument met gewijzigde c.q. extra op te nemen gegevens (volgens de
methode van het Nader Voorschrift) door de certificatie-instellingen aan de certificaathouders
wordt verspreid.
Besluit CB 05062014-01 (schriftelijke besluitvorming)
Vaststellingsbesluit Wijzigingsblad BRL6000-21
Het CCvD heeft kennis genomen van het WB BRL6000-21, d.d. 05-06-2014, constateert dat de
gemaakte opmerkingen op de eerdere versie goed zijn verwerkt en besluit:
 Het Wijzigingsblad bij BRL6000-21 d.d. 05-06-2014 vast te stellen;
 Het als zodanig vast te stellen document aan te bieden aan KOMO/HCB ter aanvaarding en aan de
RvA ter acceptatie.
Besluit CB 13032014-01
Benoeming CCvD leden
Het CCvD heeft kennis genomen van de nominatiebrieven van het KBI-Bestuur inzake de voordracht van
opvolgers in het CCvD namens Vastgoedbelang en VEWIN leden, constateert dat de voorgedragen leden
goed zijn gekwalificeerd en besluit tot de benoeming als leden van het CCvD met ingang van 13-032014:
De heer C. Koning namens Vastgoed Belang;
De heer R. Langen namens VEWIN.
Besluit CB 13032014-02
Vaststellingsbesluit rapportage CI’s BRL9500 2013
Het CCvD heeft kennis genomen van de rapportage van CI’s BRL9500 over 2013, d.d. 27 februari,
constateert dat de rapportage onder voorbehoud van de gewenste verduidelijking van de sancties op
adviezen een volledig beeld geeft van de goede resultaten van CI’s BRL9500 over 2013 en besluit:
 De rapportage CI’s BRL9500 onder voorbehoud van verwerking van de hiervoor gemaakte
opmerking vast te stellen;
 De aldus vast te stellen rapportage aan te bieden aan BZK en aan direct met BRL9500 betrokkenen;
 Een samenvatting voor communicatieve doeleinden voor te leggen aan het CCvD met advies van TC
BRL9500.
Besluit CB 13032014-04
Benoeming vertegenwoordiger van het CCvD in de Centrale Opleidings- en examencommissie
Het CCvD heeft kennis genomen van het verzoek om een vertegenwoordiger namens het CCvD te
benoemen in de Centrale Opleidings- en examencommissie, onderschrijft hiervan het belang en benoemt
als zodanig met algemene stemmen de heer R. Velsink.

Besluiten CCvD 2013
Besluit CB 11112013-01 (schriftelijke besluitvorming)
Vaststelling BRL6000-21 ‘Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van
bodemenergiesystemen’
Het CCvD heeft kennis genomen van BRL6000-21 d.d. 31-10-2013, constateert dat deze versie van
BRL6000-21 een geactualiseerde versie betreft van de eerder vastgestelde BRL6000-21 d.d. 21-12-2012
en bijbehorend kritiekverwerkingsdocument, aansluit op de vigerende BRL6000-00 (d.d. 30-04-2013 incl.
Wijzigingsblad d.d. 30-09-2013) en besluit:
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BRL 6000-21 d.d. 31-10-2013 vast te stellen;
De aldus vastgestelde BRL6000-21 aan te bieden ter aanvaarding aan KOMO/SBK;
De aldus te aanvaarden BRL6000-21 aan te bieden ter bindend verklaring door KBI;
De aldus bindend te verklaren versie van BRL6000-21 direct als basis te gebruiken voor de
certificatie (en daarmee als basis voor de te verwerven accreditatie, uiterlijk 01-10-2014).

Besluit CB 05122013-02
Vaststellingsbesluit BRL 6000,-02C,-03C Beheren en onderhouden van (middel) grote elektrotechnische
installaties.
Het CCvD heeft kennis genomen van BRL6000-02C,-03C, versie 28-11-2013, constateert dat deze versie
van BRL6000-02C/-03C een geactualiseerde versie betreft van de eerder vastgestelde BRL6000-02,-03C
d.d. 08-10-2008 en bijbehorend kritiekverwerkingsdocument, aansluit op de vigerende BRL6000-00 (d.d.
30-04-2013 incl. Wijzigingsblad d.d. 30-09-2013) en besluit:
 BRL 6000-02C,-03C d.d. 28-11-2013 onder voorbehoud van de verwerking van opmerkingen van het
CCvD inzake het modelcertificaat (ook voor onderscheiden scopes) en gehanteerde begrippen
(consistentie BRL met normdocumenten) vast te stellen;
 De aldus vast te stellen BRL6000-02C,-03C aan te bieden ter aanvaarding aan KOMO/SBK;
 De aldus te aanvaarden BRL6000-02C,-03C aan te bieden ter bindend verklaring door KBI;
 De aldus bindend te verklaren versie van BRL6000-02C,-03C direct als basis te gebruiken voor de
certificatie (en daarmee als basis voor de te verwerven accreditatie).
Besluit CB 12092013-04
Vaststellingsbesluit uitbreiding/wijziging ISSO 75 inzake winkelfuncties
Het CCvD heeft kennis genomen van het document inzake aanvulling winkelfuncties, constateert dat het
document inspeelt op belangrijke marktontwikkelingen in de winkelsector in relatie tot het energielabel en
besluit:
 Het hiervoor genoemde document inzake winkelfuncties vast te stellen;
 De als zodanig vast te stellen notitie te publiceren als wijziging van ISSO-publicatie 75 met als
ingangsdatum 01-01-2014.
Besluit CB 12092013-05
Vaststellingsbesluit Wijzigingsbladen BRL6000/BRL6010
Het CCvD heeft kennis genomen van de Wijzigingsbladen BRL6000-00, 01 t/m 08C en BRL6010, d.d.
06-09-2013, constateert dat het kleine administratieve wijzigingen betreft gericht op het behoud van de
BRL6000 en BRL6010 als erkende kwaliteitsverklaringen tot 01-10-2014 (zonder RvA logo) en besluit:
 De hiervoor genoemde wijzigingsbladen vast te stellen;
 De als zodanig vastgestelde documenten aan te bieden aan KOMO/HCB ter aanvaarding (uiterlijk 1
oktober 2013);
 Het traject in werking te zetten, gericht op het verkrijgen van accreditatiewaardigheid van de BRL-en
voor 1 oktober 2014.
Besluit CB 19042013-01 (schriftelijk besluit 19-04-2013)
Instemming met bindend verklaring BRL6010 (legionella)
Het CCvD heeft kennis genomen van BRL6010, d.d. 09-04-2013 en de in opdracht van KBI uitgevoerde
validatierapporten (19-02-2013/ aanvulling CI’s 09-04-2013) en besluit:
 In te stemmen met de inhoud van de validatierapporten;
 In te stemmen met de bindend verklaring van BRL6010, d.d. 09-04-2013 door KBI uiterlijk eind april
2013;
 Eventuele aanvullingen op en interpretaties van de aldus bindend te verklaren BRL6010 als
aanvullende documenten van BRL6010 vast te stellen.
Besluit CB 29042013-01 (schriftelijk besluit 29-04-2013)
Instemming met bindend verklaring BRL6000-00, -01 t/m -08C
Het CCvD heeft kennis genomen van BRL6000-00, -01 t/m -08C, d.d. 09-04-2013 en de in opdracht van
KBI uitgevoerde validatierapporten (16-01-2012/ aanvulling CI’s 27-02-2013) en besluit:
 In te stemmen met de inhoud van de validatierapporten;
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In te stemmen met de bindend verklaring van BRL6000-00, -01 t/m -08C, d.d. 09-04-2013 door KBI
uiterlijk eind april 2013;
Eventuele aanvullingen op en interpretaties van de aldus bindend te verklaren BRL6000-00,
-01 t/m -08C als aanvullende documenten van BRL6000 vast te stellen.

Besluit CB14032013-01
Vaststelling jaaroverzicht BRL9500 van CI’s over 2012
Het CCvD heeft kennis genomen van het bij de agenda gevoegde jaaroverzicht 2012 van de CI’s op
basis van BRL9500-00, onderdeel 7.5, constateert, dat verhoging is gewenst van het aantal controles bij
certificaathouders met meer dan 1000 labels en hiertoe de TC BRL9500 om advies te vragen en besluit:
 Het na toevoeging van de hiervoor gemaakte opmerking bij de conclusies aan het jaaroverzicht 2012
deze als zodanig vast te stellen;
 Het als zodanig vastgestelde jaaroverzicht te verstrekken aan BZK.
Besluit CB14032013-02
Uitgangspunten en beheersstructuur Accreditatie opleidingen hernieuwbare Energie (RES)
Het CCvD heeft kennis genomen van de uitgangspunten en voorstel voor de beheersstructuur van de
Accreditatie opleidingen Hernieuwbare Energie (RES) en stemt in met de hoofdlijnen ervan. Dit onder
voorbehoud van de aandachtspunten ingebracht tijdens de CCvD bijeenkomst van 14-03-2013.

Besluiten CCvD 2012
Besluit CB20062012-01
Vaststelling jaaroverzicht BRL9500 van CI’s over 2011
Het CCvD heeft kennis genomen van het bij de agenda gevoegde jaaroverzicht 2011 van de CI’s op
basis van BRL9500-00, onderdeel 7.5, constateert dat in het jaaroverzicht de door het CCvD gevraagde
informatie, bij besluit CB20032012-05, is opgenomen en besluit:
 Het jaaroverzicht als zodanig vast te stellen;
 Het als zodanig vastgestelde jaaroverzicht te verstrekken aan BZK.
Besluit CB20062012-02
Maximale geldigheidsduur Besluiten CCvD
Het CCvD heeft kennis genomen van de opmerking van de RvA inzake het verschaffen van duidelijkheid
inzake de maximale geldigheidsduur van Besluiten van het CCvD en besluit:
 Uit te gaan van een maximale geldigheidsduur van Besluiten van het CCvD van 2 jaar:
 De besluiten, die ook na 2 jaar van toepassing blijven expliciet te verlengen en als zodanig op te
nemen in de lijst met van toepassing zijnde Besluiten van het CCvD;
 Het besluit als zodanig voor te leggen aan de RvA en na acceptatie door de RvA de ingangsdatum
van het besluit definitief vast te stellen.
Besluit CB20032012-01
Vaststelling BRL6000-00,-01 t/m 08C en BRL6010
Het CCvD heeft kennis genomen van de aangepaste versies van BRL6000-00.-01 t/m 08C en BRL6010,
d.d. 12-03-2012 en besluit:
 BRL 6000-00,-01 t/m -08C vast te stellen;
 BRL6010 vast te stellen onder voorbehoud van het opnemen van een concrete invulling van de
voorwaarde bij onderdeel 3.2.2, dat “het water dat bij het beginpunt wordt ingevoerd legionella veilig
is”;
 Het eerder genomen CCvD-besluit te handhaven om de BRL’s niet ter visie te leggen vanwege het
administratieve karakter van de aanpassingen;
 De aldus vastgestelde BRL-delen aan te bieden aan KOMO/HCB ter aanvaarding en aan de RvA ter
acceptatie.
Besluit CB20032012-03
Vaststelling BRL8010 VPK ventilatievoorzieningen woningen, scholen en KDV-en
Het CCvD heeft kennis genomen van de versie van de BRL8010, d.d. 12-03-2012 en besluit:
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BRL8010 d.d. 12-03-2010 vast te stellen;
De aldus vastgestelde BRL8010 voor te leggen aan het KBI-Bestuur voor bindend verklaring;
BRL8010 direct na bindend verklaring te laten ingaan.

Besluit CB20032012-04
Samenstelling TC BRL9500
Het CCvD heeft kennis genomen van de plannen voor de aanpassing en uitbreiding van BRL9500 als
gevolg van de” EPBD recast”, constateert de behoefte aan een goede voorbereiding en inbreng van een
representatief deel van het CCvD hierbij en besluit;
 De door KBI voorgestelde samenstelling (annotatie agenda 20-03-2012) over te nemen;
 KBI te verzoeken de eerste bijeenkomst van TC BRL9500 begin april te plannen.

Besluiten CCvD 2011
Besluit CB29112011-02
Opzet en procedure inzake het interpretatiedocument BRL9500/ISSO-publicaties
Het CCvD heeft kennis genomen van het voorstel van KBI inzake de opzet van een
interpretatiedocument voor BRL9500, constateert dat er vanuit de markt behoefte is aan duidelijkheid
over de status van interpretaties van BRL9500 en ISSO-publicaties, benadrukt dat de interpretaties
dienen te worden beperkt tot compact geformuleerde onderwerpen met substantieel effect en besluit:
 Het interpretatiedocument en de aanvullingen erop te laten vaststellen door het CCvD, bij voorkeur in
CCvD-bijeenkomsten (incidenteel bij schriftelijke besluitvorming);
 De aan het CCvD voor te stellen aanvullingen te laten voorbereiden door KBI, die hiertoe direct
betrokken marktpartijen consulteert;
 Als eerste versie van het interpretatiedocument voor BRL9500 een bij te stellen notitie met
interpretaties van de ISSO-publicaties 82.1 en 75.1 ter vaststelling aan het CCvD voor te leggen;
 De door het CCvD vast te stellen versies van het interpretatiedocument naar de certificaathouders
van BRL9500 te sturen en in een overzichtsdocument op de KBI-website te plaatsen.
Besluit CB29112011-03
Benoeming nieuwe voorzitter van het CCvD
Het CCvD heeft kennis genomen van de nominatiebrief van het KBI-Bestuur, d.d. 23-11-2011 inzake de
voordracht van de heer A.C. de Geus als nieuwe voorzitter van het CCvD per 1 december 2011 en stemt
hiermee in.

Besluiten CCvD 2010
Besluit CB 05102010-03
Vaststelling beoordelingssystematiek gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidverklaringen
Het CCvD heeft het document “Beoordelingssystematiek gecontroleerde kwaliteitsverklaringen en
gecontroleerde gelijkwaardigheidverklaringen”, d.d. 01-07-2010 via een schriftelijke procedure
vastgesteld.

Besluiten CCvD 2008
Besluit CB 08102008-08
Uiterlijke termijn Invoeringsdatum en overgangstermijn van BRL’s
Het College heeft kennisgenomen van de argumenten inzake de behoefte bij direct betrokken
markpartijen aan een overgangstermijn tussen het vaststellen/aanvaarden van wijzigingsbladen van een
BRL en de uiterlijke invoeringsdatum ervan en besluit:
 Als uiterlijk termijn voor de invoeringsdatum aan te houden 6 maanden na de aanvaardingsdatum
van het HCB (of indien deze niet aan de orde is de vaststellingsdatum van het CCvD);
 Afwijkingen van deze overgangstermijn voor een specifieke BRL en/of in een bijzondere situatie
alleen toe te staan op basis van een besluit door het CCvD.
Overzicht besluiten CCvD 2018, vastgesteld d.d.20 februari 2019

15

