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Algemene informatie bij dit wijzigingsblad
Dit wijzigingsblad (WB) geeft vervangende bepalingen bij BRL 9500, deel 04, d.d. 30-09-2011.
De wijzigingen houden verband met het nieuwe WB 9500-00, versie Raad voor Accreditatie d.d. 2410-2014 zoals vastgesteld door het CCvD van KvINL op 17 april 2015.

Wijzigingen
Pagina 1, hoofdstuk 1 ‘Inleiding’, tweede regel
Vervang ‘adviesdiensten’ door ‘advisering’.
Pagina 1, hoofdstuk 1 ‘Inleiding’, laatste alinea
De tekst van de laatste alinea van hoofdstuk 1 wordt vervangen door de tekst:
‘Vanaf 01-08-2015 gelden de volgende versies:
BRL 9500-04, d.d. 30-09-2011, inclusief WB 9500-04, d.d. 04-06-2015, en
BRL 9500-00, d.d. 31-08-2011, inclusief WB 9500-00, d.d. 04-06-2015.
Bestaande certificaathouders krijgen een nieuw certificaat na een positieve vervolgcontrole volgens de
bepalingen van deze versies. Het bestaande certificaat blijft geldig tot uiterlijk 12 maanden na bindend
verklaring van dit wijzigingsblad door KvINL’
Pagina 1, hoofdstuk 2 ‘Reikwijdte van het certificaat’, eerste regel
Vervang ‘diensten’ door ‘werkzaamheden’.
Pagina 1, hoofdstuk 3 ‘Eisen te stellen aan de rapportage’, eerste en tweede regel
Vervang: ‘levert een gecertificeerde dienst, die onder andere bestaat’ door ‘verricht gecertificeerde
werkzaamheden, die onder andere bestaan’.
Pagina 1, hoofdstuk 3 ‘Eisen te stellen aan de rapportage’, Opmerking
De eerste zin van de opmerking vervalt.
Pagina 2, hoofdstuk 4, titel
Vervang ‘activiteiten’ door ‘werkzaamheden’.
Pagina 2, hoofdstuk 4, inleiding
De tekst van de inleiding wordt vervangen door:
‘De certificaathouder verricht voor zijn opdrachtgever gecertificeerde werkzaamheden. De te
verrichten werkzaamheden en de eisen die daaraan worden gesteld, staan in dit hoofdstuk.’
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Pagina 3, 4.1 Vakbekwaamheid
De tekst van paragraaf 4.1 wordt vervangen door de tekst:
‘De gecertificeerde werkzaamheden worden verricht door een ‘EPA-adviseur’.’
Pagina 5, 4.6.5 Levering van het energielabel
Vervang de tekst van onderdeel 4.6.5 door”
‘Niet van toepassing.’.
Pagina 7, 5.3 Personeel
De tekst van paragraaf 5.3 wordt vervangen door de tekst:
‘De certificaathouder heeft een arbeidsovereenkomst met ten minste één ‘EPA-adviseur’.’
Pagina 7, paragraaf 5.5 en 5.6
De paragrafen 5.5 en 5.6 vervallen.
Pagina 9
Voeg na onderdeel 7.1.5 in:
‘7.1.6 Afgifte van het certificaat
Geen aanvullende eisen.’
Pagina 10, 7.3.1 Auditor (organisatiegerichte inspecties)
De tekst van onderdeel 7.3.1 wordt vervangen door de tekst:
‘Een auditor heeft een diploma ‘Energielabel, utiliteitsgebouwen, basismethode’.
Pagina 10, 7.3.2 Inspecteur (projectgerichte inspecties)
De tekst van onderdeel 7.3.1 wordt vervangen door de tekst:
‘Een inspecteur heeft een diploma ‘Energielabel, utiliteitsgebouwen, basismethode’.
Pagina 10, paragraaf 7.5, titel
Vervang ‘Rapportage aan CCvD van KBI’ door ‘Rapportage aan KvINL’.
Pagina 11, 9 Referenties
Het hoofdstuknummer van ‘Referenties’ wordt 11.
Er worden twee nieuwe hoofdstukken ingevoegd:
9 GEBRUIK VAN HET CERTIFICAAT EN HET CERTIFICATIEMERK
Geen aanvullende eisen.
10 SCHORSING, INTREKKING EN OPSCHORTING VAN HET CERTIFICAAT
Geen aanvullende eisen.
Bijlage 2
Eisen aan de vakbekwaamheid van de EPA-adviseur
Bijlage 2 wordt vervangen door de volgende tekst:
‘Bijlage 2

Eisen aan de vakbekwaamheid van de EPA-adviseur

Een ‘EPA-adviseur’ heeft:
 ten minste een werk- en denkniveau overeenkomstig een hogere beroepsopleiding, en
 een diploma ‘Energielabel, utiliteitsgebouwen, basismethode’.
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Verder beschikt een ‘EPA-adviseur’ over de volgende vakbekwaamheden:
 hij/zij is in staat om volgens de voorschriften van de BRL, deel 04, een opname te maken van de
bouwkundige schil en de installaties van een gebouw waarvoor het EPA-maatwerkrapport moet
worden opgesteld.
 hij/zij is in staat om volgens de voorschriften van de BRL, deel 04, op basis van gegevens uit een
opname de EI (Energie Index) van een gebouw te berekenen.
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