BRL 9500: Energieprestatieadvisering/EPA

Duurzaamheid en het besparen van energie is tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Binnen de
gebouwde omgeving valt veel winst te behalen in het kader van energiebesparing. De gebouwde omgeving (woning –
en utiliteitsbouw) neemt ongeveer 1/3 deel van het totale energieverbruik in Nederland voor zijn rekening. Om
energieprestaties van gebouwen te verbeteren heeft de overheid eisen opgesteld waar gebouwen aan dienen te
voldoen. Bij Kiwa bent u aan het goede adres voor de verplichte BRL 9500.

Waarom certificaat BRL 9500 voor uw bedrijf?
Om energieprestaties van gebouwen te verbeteren zijn vanuit de overheid eisen opgesteld waar gebouwen aan moeten voldoen. De
BRL 9500 certificering is een wettelijke verplichting wanneer uw bedrijf energieprestatie-rapporten wilt gaan opstellen én registreren
bij RVO.
Er worden energieprestatie-rapporten opgesteld voor:
• de vergunningsaanvragen voor te bouwen of de renovatie van woningen of utiliteitsgebouwen;
• de oplevering van nieuw gebouwde of gerenoveerde woningen of utiliteitsgebouwen;
• bestaande woningen of utiliteitsgebouwen.
De energieprestatie rapporten mogen alleen opgesteld worden door gediplomeerde EP-adviseurs werkzaam bij bedrijven die de
BRL 9500 certificering hebben. Kiwa helpt u daar graag mee.

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor BRL 9500?
Houdt u zich als bedrijf bezig met energieprestatieadvisering én hebt u de juiste kennis in huis? Dan kunt u zich door Kiwa laten
certificeren voor de BRL9500.

Noodzaak van het certificaat
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De BRL9500 certificering is een wettelijke verplichting wanneer uw bedrijf energie- energieprestatie-rapporten wilt gaan opstellen
én registreren bij RVO. Deze regeling voor energieprestatieadvisering is een kwaliteitsborging voor de te leveren werkzaamheden.

Voordelen van het certificaat
Met de BRL 9500 certificatie van Kiwa, kunt u uw klanten een hoge kwaliteit garanderen voor de gecertificeerde werkzaamheden.
Daarnaast houdt u de kennis binnen uw bedrijf op hoog niveau.

Wanneer is het nodig?
Bij aanvragen voor een omgevingsvergunning, oplevering, en bij verkoop of verhuur moet een energieprestatie worden vastgesteld.
Energieprestatierapporten kunnen alleen worden afgegeven door bedrijven die BRL9500-W en/of BRL9500-U gecertificeerd zijn.
BRL9500 biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid zich te laten certificeren voor twee deelregelingen met twee subdeelgebieden:
één voor woningbouw; BRL9500 – W met sub-deelgebied basisopname en sub-deelgebied detailopname;
één voor utiliteitsbouw; BRL9500 – U met sub-deelgebied basisopname en sub-deelgebied detailopname;
Maatwerkadvies is mogelijk door middel van BRL 9500 deel 02 (woningbouw) en BRL 9500 deel 04 (utiliteitsbouw)
Niet alleen het bedrijf heeft een certificaat volgens BRL 9500 nodig, ook als adviseur moet er (opnieuw) diploma’s behaald worden
om vakbekwaam te worden of te blijven. Ook hier zijn vier vakbekwaamheden in te onderscheiden: Energieprestatie Adviseur
Woningbouw basisopname, Energieprestatie Adviseur Woningbouw detailopname, Energieprestatie Adviseur Utiliteitsbouw
basisopname en Energieprestatie Adviseur Utiliteitsbouw detailopname.

Processtappen
Om gecertificeerd te worden dienen een aantal stappen te worden doorlopen, namelijk:
Kennis nemen van BRL9500-W en/of BRL9500-U (basis en/of detail)
Het opstellen van een kwaliteitshandboek op basis van BRL9500-W en/of BRL9500-U Energieprestatieadvisering
Het afleggen van het landelijke examen voor de woning en/of utiliteitsbouw (evt. volgen van een EP-cursus);
Een offerte aanvraag voor certificering (d.m.v. ingevuld aanvraagformulier) en retourzending van de opdracht aan Kiwa; Het
toezenden van het kwaliteitshandboek ter beoordeling;
Een toelatingsonderzoek door een Kiwa auditor. Deze auditor beoordeelt een aantal projecten (zowel op dossierbasis als
controle op locatie) en de implementatie van het kwaliteitshandboek.
Na een positief verlopen toelatingsaudit zal Kiwa het certificaat verlenen.

Over Kiwa
Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Met onze services voor
certificering, inspectie, tests , training en consultancy zorgen we voor vertrouwen in de producten, services, processen,
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(management)systemen en medewerkers van onze klanten. Dat doen we in een groot aantal marktsegmenten, over de hele wereld
al meer dan 65 jaar!
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