BRL 9501: Methoden voor het berekenen van het energiegebruik
van gebouwen

De proceseisen voor het NL-EPBD-certificaat in het kader van Energieprestatieadvisering zijn vastgelegd in BRL 9500.
In deze BRL wordt als eis gesteld dat de energieprestatierapporten moet worden bepaald met een softwareprogramma
dat voldoet aan de formulestructuur zoals beschreven in de NTA8800, ISSO-publicatie 54 en aan de in BRL 9501
gestelde eisen. Met behulp van het attest op basis van BRL 9501 kan eenvoudig worden aangetoond dat uw
softwareprogramma aan alle gestelde eisen voldoet

Waarom een attest BRL9501 voor uw bedrijf?
Als een bedrijf energieprestatie-rapporten conform BRL9500 wilt opstellen én registreren bij RVO, dan heeft dit bedrijf hiervoor een
softwareprogramma nodig.
Een registratie bij RVO kan alleen plaatsvinden door middel van geattesteerde software conform BRL9501.

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor BRL9501?
Heeft u software ontwikkeld gebaseerd op de NTA8800? Dan kunt u zich door Kiwa laten attesten voor de BRL9501.

Noodzaak van het certificaat
Het attest op basis van BRL 9501 is van belang bij het aantonen van de geschiktheid van de software die wordt toegepast in het
kader van Energieprestatieadvisering.

Processtappen
Om het attest aan te vragen dienen een aantal stappen te worden doorlopen, namelijk:
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Ontwikkelen van een softwareprogramma conform NTA8800;
Kennis nemen van BRL9501 en ISSO publicatie 54;
Het opstellen van een kwaliteitshandboek op basis van BRL9501;
Het intern uitvoeren van alle testen zoals omschreven in ISSO publicatie 54. De interne testresultaten dienen te voldoen aan de
vastgestelde waardes;
Een offerte aanvraag voor attestering (d.m.v. ingevuld aanvraagformulier) en retourzending van de opdracht aan Kiwa;
Het toezenden van het kwaliteitshandboek en de interne testresultaten ter beoordeling;
Een toelatingsonderzoek door een Kiwa auditor. Deze auditor beoordeelt het (schriftelijke) kwaliteitssysteem en de software.
Voor uitvoering van het toelatingsonderzoek moet tevens (de toegang tot) de software en een instructie ervan worden
aangeleverd.
Na de verlening van het attest vindt elke 24 maanden (of bij aanpassing van de software) een verificatie door Kiwa plaats om vast te
stellen dat de certificaathouder en de software voldoen aan de eisen van de BRL 9501.
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