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Achtergrond van het onderzoek
In 2014 is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna:
BZK) samen met de brancheorganisatie van energieadviseurs (FedEC) een driejarig
traject gestart om de kwaliteit van energielabels te verbeteren. In een kamerbrief is
toegezegd dat dit verbetertraject in zijn totaliteit geëvalueerd wordt. Naast een
evaluatie van het traject, is er behoefte aan een evaluatie van het algehele
kwaliteitssysteem voor energielabels utiliteitsbouw. Dit onderzoek evalueert het
algehele kwaliteitssysteem, inclusief het verbetertraject. De uitkomst van dit
onderzoek zal worden meegenomen in de uitwerking van het kwaliteitssysteem voor
het nieuwe stelsel bepaling energieprestatie, dat naar verwachting in 2020 in
werking treedt.
Het onderzoek is vormgegeven langs vier onderdelen: een feitelijke beschrijving van
het huidige kwaliteitssysteem, een analyse van de (ontwikkeling in de)
betrouwbaarheid van energielabels, een evaluatie van het kwaliteitssysteem en
afsluitend conclusies en aanbevelingen.
Het kwaliteitssysteem is geëvalueerd aan de hand van een zestal aspecten: (1) de
context van het kwaliteitssysteem, (2) leiderschap, (3) ondersteuning, mensen en
middelen, (4) compliance- en risicomanagement, (5) proces en uitvoering en (6)
evaluatie van de prestatie en verbetermanagement. Voor de gedetailleerde
bevindingen per aspect, zie hoofdstuk 5. De resultaten zijn gebaseerd op
documentonderzoek en interviews met betrokkenen en zijn gevalideerd met een
klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordiging uit de sector.

Achtergrond kwaliteitssysteem
Het ingerichte kwaliteitssysteem heeft tot doel de kwaliteit van energielabels in de
Nederlandse utiliteitsbouw te borgen. De grondslag voor dit kwaliteitssysteem ligt in
de verplichting van energielabels in de utiliteitsbouw op basis van de Energy
Performance of Buildings Directive (EPBD). Deze Europese richtlijn is omgezet in
Nederlandse wetgeving in onder andere het Besluit Energieprestatie Gebouwen
(BEG) en in de Regeling Energieprestatie Gebouwen (REG). Een energielabel moet
worden afgegeven door een vakbekwaam EPA-U adviseur in dienst van een
gecertificeerd bedrijf, volgens de voorschriften in de BRL 9500 (delen 00 en 03) en
volgens het opnameprotocol van de ISSO publicatie 75.1.
Belangrijke actuele ontwikkeling in het kwaliteitssysteem is de komst van een
nieuwe nationale bepalingsmethode (NTA 8800) om de energieprestatie van

gebouwen vast te stellen, welke eind 2018 gereed moet zijn. Deze methode moet
een eenvoudige, transparante en binnen de EPBD-richtlijn toepasbare methode
worden, waarbinnen o.a. wordt overgestapt van de Energie-Index naar een meer
betekenisvolle indicator (kWh/m² per jaar).

Belangrijkste bevindingen

Betrokkenen zijn positief over de werking van het kwaliteitssysteem. KPMG herkent
het beeld dat binnen het huidige kwaliteitssysteem maatregelen zijn genomen om
via interne en externe kwaliteitsbewaking de kwaliteit van energielabels te borgen.
Zo kent het kwaliteitssysteem bijvoorbeeld periodieke audits door certificatie-
instellingen (CI’s) en zijn de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen
(door FedEC en door KvINL, zie hoofdstuk 6) om het kwaliteitssysteem verder te
optimaliseren.

Tegelijkertijd laat dit onderzoek mogelijkheden zien om het kwaliteitssysteem beter
te laten functioneren en daarmee de kwaliteit van energielabels verder te
verbeteren. Het systeem zou, zeker na implementatie van de
verbetermaatregelen, moeten kunnen voorzien in adequate monitoring en borging
van de kwaliteit van energielabels. De verbetermogelijkheden kunnen meegenomen
worden als “lessons learned” voor de inrichting van het nieuwe systeem. De
verbetermogelijkheden komen voort uit de volgende bevindingen:
― De rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen zijn onvoldoende helder

(vastgelegd). Binnen het kwaliteitssysteem is een groot aantal stakeholders
betrokken (zie figuur op de volgende pagina) bij wie onduidelijkheid bestaat
rondom verdeling van rollen en bijbehorende taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. Tevens is onduidelijk wie eigenaar is van het
kwaliteitssysteem, dan wel wie hier de regie over voert. Dit resulteert in
onduidelijke en gebrekkige communicatie (bijvoorbeeld rondom wijzigingen
waardoor adviseurs aangeven onvoldoende op de hoogte zijn) en onvoldoende
samenwerking tussen partijen (bijvoorbeeld bij de kwaliteitsverbetertrajecten
waardoor verbeterinitiatieven langs elkaar lopen).

― Het aandeel kritieke afwijkingen is gestegen van 8,8% in 2013 naar 13,1% in
2016. Deze ontwikkeling verschilt sterkt per CI en per certificaathouder. In 2016
veroorzaakten drie certificaathouders (van de 111 in totaal) tezamen 44% van
het totaal aantal kritieke afwijkingen. Het aandeel kritieke afwijkingen is, net als
in het onderzoek van ILT uit 2013, gebruikt als indicator voor de
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betrouwbaarheid. De interpretatie van het stijgende aandeel kritieke afwijkingen
kent echter een aantal aandachtspunten, zie hieronder.

― De stijging van het aandeel kritieke afwijkingen wordt veroorzaakt door
verschillende interne en externe factoren. Het is echter niet eenduidig vast te
stellen welke oorzaken in welke mate bijdragen aan het (stijgende) aandeel
kritieke afwijkingen. Deze oorzaken staan niet op zichzelf, maar kunnen in
samenhang voorkomen en/of beïnvloeden elkaar. Voor een nadere analyse van
deze oorzaken, zie pagina 17.

― Het systeem van kwaliteitsborging kent een dynamische context, wat het meten
en duiden van ontwikkelingen over tijd ingewikkeld maakt. Dit is het gevolg van:
- Discussies die plaatsvinden over de betekenis en interpretatie van begrippen

- als ‘kwaliteit’ en ‘betrouwbaarheid’. Dit komt met name tot uiting in het
definiëren van ‘kwaliteit’; een belangrijk begrip wanneer het gaat om het
kwaliteitssysteem. De begrippen ‘kwaliteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘kritieke
afwijkingen’ worden regelmatig met elkaar verward, waardoor mogelijk
verkeerde conclusies worden getrokken met betrekking tot de kwaliteit van
energielabels. Het stijgende aandeel kritieke afwijkingen kan niet één op één
gelijk worden gesteld aan een dalende betrouwbaarheid en/of kwaliteit van
energielabels.

- Wijzigingen van en discussie over de definitie van een ‘kritieke afwijking’. Het
CCvD heeft in het afgelopen jaar (via een interpretatiebesluit) de definitie
gewijzigd. Deze gewijzigde definitie van een kritieke afwijking maakt dat de
ontwikkeling in het aandeel kritieke afwijkingen meer oorzaken kan hebben
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- dan stijgende/dalende betrouwbaarheid en/of kwaliteit van energielabels.
Daarnaast zorgt de gehanteerde definitie voor discussie omdat een absolute
afwijking bij een energiezuinig gebouw sneller leidt tot een kritieke afwijking
dan bij een minder energiezuinig gebouw. Het (stijgende) aandeel kritieke
afwijkingen moet bezien worden in het licht van de verschillende factoren die
worden geduid op pagina 17.

― Binnen het certificatieschema is aandacht voor continu verbeteren, doordat is
vastgelegd hoe de interne en externe kwaliteitsbewaking er uitziet en welke
acties certificatie-instellingen moeten nemen bij afwijkingen. Daarnaast
rapporteert de KvINL in monitoringrapportages over de resultaten van het
toezicht van certificatie-instellingen op de naleving door certificaathouders. Deze
rapportage is in 2016 sterk verbeterd door hieraan meer duiding van de cijfers
toe te voegen en verbeteracties te benoemen op basis van de resultaten. Met
betrekking tot het gehele systeem van kwaliteitsborging (en alle partijen
daarbinnen) kan echter geconcludeerd worden dat het proces van continu
verbeteren (de PDCA-cyclus) nog ruimte voor verbetering kent. Dit begint met de
definities zoals hierboven beschreven. Tevens is onvoldoende helder gesteld
wat de doelstellingen zijn van het kwaliteitssysteem, hoe die doelstellingen
behaald gaan worden, hoe de voortgang op deze doelstellingen wordt gemeten,
hoe wordt bijgestuurd en hoe op al deze elementen wordt gerapporteerd in de
verschillende gremia. Verbetertrajecten komen ad hoc tot stand en kennen geen
concreet meetbare ambitie of streefwaarden die een evaluatie van het succes
mogelijk maken.

― Het verbetertraject van de FedEC bestond uit drie maatregelen: bijscholing,
erkenningsregeling en herinrichting van het adviesplatform. De toegevoegde
waarde van de erkenningsregeling wordt tot op heden (nog) niet (h)erkend. De
bijscholing en de herinrichting van het adviesplatform worden gezien als
belangrijke verbetermaatregelen. Deze twee instrumenten worden als positief
gezien; tegelijkertijd kunnen deze instrumenten verder doorontwikkeld en
geprofessionaliseerd worden. De KvINL heeft tegelijkertijd verschillende acties
gedefinieerd (naar aanleiding van de monitoringrapportage over 2016) en
verbetermaatregelen getroffen. Causaliteit tussen de maatregelen en de kwaliteit
van energielabels is op dit moment niet vast te stellen. Dit is een aandachtspunt
richting de toekomst.

Aanbevelingen
De aanbevelingen zijn gericht op het wegnemen van de belangrijkste zwakke
plekken in het huidige kwaliteitssysteem en het voorkomen van deze zwakke
plekken in het nieuwe stelsel. Bij het implementeren van de voorgestelde
aanbevelingen is het van belang een continue afweging te maken tussen de kosten
en de baten van de aanbeveling (zowel in financiële zin als in extra benodigde tijd
van betrokkenen, extra risicomitigatie en verwacht effect op kwaliteit van labels).
― KPMG adviseert het ministerie van BZK nadrukkelijker de regierol in het

kwaliteitssysteem in te nemen. Dit is tevens een wens van betrokken partijen.
BZK heeft het systeem geïnitieerd en treedt nu vooral ad hoc op. In het
verleden is een bewuste keuze gemaakt om private partijen aan te wijzen met
specifieke verantwoordelijkheden in het kwaliteitssysteem (denk aan het beheer
van het certificatieschema). Deze partijen lijken in praktijk vooral gericht op een
goede invulling van hun eigen rol, overkoepelende regie ontbreekt. Hierbij zijn
regie op inhoud en op proces te onderscheiden.
- De inhoud van de kwaliteitsborging vraagt specifieke expertise (denk aan de

BRL 9500), hierbij ligt met name een verantwoordelijkheid bij de
verschillende partijen.

- De regie op het proces van continu verbeteren van het gehele
kwaliteitssysteem, bijvoorbeeld rondom signaleren van overkoepelende
thema’s en bevorderen van de samenwerking daarop binnen het
kwaliteitssysteem, is op dit moment niet ingevuld. Het is van belang dat de
verdeling van rollen en bijbehorende taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden binnen het kwaliteitssysteem helder(der) vastgelegd
wordt. Vanuit haar beleidsverantwoordelijkheid lijkt het logisch dat BZK
hiertoe het voortouw neemt. Verwachtingen bij gewenst kwaliteitsniveau,
kritieke afwijkingen en vooral definities voor betrouwbaarheid, kwaliteit en
andere begrippen moeten goed en eenduidig worden vastgelegd, zodat
hierover geen onduidelijkheden of verschillende beelden meer bestaan.

De inrichting van het huidige kwaliteitssysteem brengt ook met zich mee dat in
de belangrijke gremia veel partijen op vrijwillige basis betrokken worden en dat
de werkzaamheden hiervoor ‘in eigen tijd’ plaatsvinden; dit heeft consequenties
voor de professionaliteit van het systeem en benadrukt de behoefte aan een
regievoerende partij in het gehele systeem.
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― KPMG adviseert een overkoepelend periodiek overleg in te stellen dat
betrekking heeft op het gehele kwaliteitssysteem en de relevante ontwikkelingen
daarbinnen. Dit periodiek overleg, waarin naast BZK bijvoorbeeld RVO, de
KvINL, ISSO en de FedEC vertegenwoordigd kunnen zijn, kan gebruikt worden
om doelstellingen voor het gehele kwaliteitssysteem te bespreken en te
monitoren en afspraken daarover vast te leggen.

― Leg de verdeling in rollen (en bijbehorende taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden) van partijen binnen het kwaliteitssysteem op heldere
wijze vast, inclusief afspraken over de samenwerking tussen de verschillende
rollen. Hierdoor ontstaat duidelijkheid over de verdeling en invulling van rollen.
Het vastleggen hoort bij de uitvoering van de voorgestelde regierol van BZK.

― Maak in het overkoepelend overleg aanvullende afspraken met betrokken
partijen over resterende zwakke plekken of verbetermogelijkheden die
gesignaleerd zijn in het kwaliteitssysteem:
1. Communicatie tussen partijen binnen en buiten het kwaliteitssysteem kan

verbeterd worden door heldere afspraken te maken over welke partij
wanneer communiceert waarover en in welke vorm. Stem communicatie af
op de ontvanger door expliciet rekening te houden met de specifieke wensen
en behoeften van de ontvanger. Dit zal in veel gevallen de energieadviseur
betreffen.

2. Het kwaliteitssysteem heeft tot doel de kwaliteit van energielabels te borgen.
Op dit moment worden de termen ‘kwaliteit’ en ‘betrouwbaarheid’ op onjuiste
wijze gehanteerd. De termen ‘kwaliteit’ en ‘betrouwbaarheid’ moeten helder
gedefinieerd worden en worden vertaald in meetbare indicatoren. Wat wordt
bedoeld met ‘kwaliteit’ van energielabels, op welke wijze kan dit begrip
meetbaar gemaakt worden en welke SMART doelstellingen of streefwaarden
kunnen hiervoor geformuleerd worden? Formuleer deze SMART
doelstellingen op basis van heldere terminologie. Hierbij moet ook duidelijk
worden aangegeven wie verantwoordelijk is (en in welke mate, onder welke
voorwaarden) voor de realisatie van deze doelstellingen en voor de
monitoring van/bijsturing op de voortgang hiervan.

3. Geef duiding aan (ontwikkeling in) cijfers en indicatoren in
(monitoring)rapportages. Dit geldt voor voortgangsrapportages in het
algemeen en voor de monitoringrapportages van de KvINL in het bijzonder.
Wat betekent de score op een bepaalde indicator? Wat betekent de

3. ontwikkeling in deze score op een indicator? Welke doelstellingen zijn
gesteld, wat is de realisatie op de doelstelling en wat is de analyse van de
oorzaken onder eventuele afwijkingen? Hoe kan worden bijgestuurd? Maak
hierin gebruik van wat er reeds voorhanden is; denk aan de informatie
waarover CI’s beschikken met betrekking tot de gemaakte fouten en
onderliggende oorzaken daarvan.

4. Start met de verdere doorontwikkeling en structurering van de PDCA-cyclus
in het kwaliteitssysteem. Bepaal op basis van inzichten in aandachtspunten
vanuit de voortgangs- en monitoringrapportages per jaar wat de belangrijke
overkoepelende thema’s zijn voor het kwaliteitssysteem (Plan), hoe daarop
moet worden ingezet (Do), hoe voortgang daarop wordt gemeten (Check) en
hoe kan worden bijgestuurd (Act). Waak ervoor dat het structureren van
deze verbeteringscyclus té veel druk op het systeem legt en onnodig veel
werk met zich meebrengt; de cyclus heeft tot doel de aandacht van het
kwaliteitssysteem te richten op datgeen wat belangrijk is en om
verbeteringen structureel vorm te geven.

5. Heroverweeg de gemaakte afspraken over het weren van slecht
functionerende certificaathouders/energieadviseurs. Op het moment
ontbreekt hiervoor een sluitend proces. Weeg hierin af wat de extra
inspanningen zijn tegen de extra risico’s. Onderzoek tevens de
mogelijkheden voor meer risicogericht toezicht, waarbij op basis van
bepaalde kenmerken het toezicht wordt aangescherpt voor doelgroepen
waarbinnen de risico’s op non-conformiteit hoger zijn.

6. Het belang van bijscholing wordt algemeen erkend. De kwaliteit van de
specialist kan op dit moment beter geborgd worden door te zorgen voor een
breed gedragen aanpak van bijscholing in het kwaliteitssysteem. Maak een
analyse van de huidige notitie die voorligt (en nog is gebaseerd op EPA-W)
en vertaal deze notitie naar een aanpak die specifiek gericht is op de EPA-U.
Heb in deze analyse expliciet aandacht voor hoe bijscholing is geregeld in
andere beroepsgroepen, zoals bij artsen of accountants.

7. Start met doorontwikkeling EPA Adviesplatform naar een volwaardige en
professionele helpdesk. Hiertoe zijn de eerste stappen reeds gezet. Breng in
kaart welke gebruikersgroepen het EPA Adviesplatform kent, wat hun
wensen zijn voor het adviesplatform, in hoeverre reeds aan deze wensen is
voldaan en wat er nog moet gebeuren om het platform verder te
ontwikkelen.
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― KvINL en ISSO zijn reeds begonnen met de kwaliteitsborging rondom de nieuwe
methoden vanuit NTA8800. De basis hiervoor vormt de huidige BRL 9500.
Betrek bij de verdere uitwerking van de opzet van deze kwaliteitsborging de
aanbevelingen uit dit onderzoek. Houd, bij de implementatie van de
verschillende aanbevelingen, rekening met de nieuwe situatie. Maak daarom
onderscheid tussen methodiek en inhoud, zodat de methodiek makkelijk kan
worden meegenomen naar het nieuwe systeem. Voorbeeld daarvan is het
opzetten en vaststellen van een PDCA-cyclus.

― Onderzoek (BZK, evt. samen met KvINL) de mogelijkheden van het koppelen
van daadwerkelijk energiegebruik aan de energieprestaties. De nieuwe
bepalingsmethode (NTA 8800) is niet bedoeld om het daadwerkelijke
energieverbruik te bepalen, maar biedt op basis van referentie-aannames inzicht
in het gemiddelde gebouwgebonden energiegebruik. Het ministerie heeft
beleidsdoelstellingen op gebied van duurzaamheid. Eén van de instrumenten
om haar beleidsdoelstellingen te realiseren, is het energielabel. Het doel achter
het instrument moet altijd helder voor ogen worden gehouden en wanneer het
mogelijk is meer doelen te bereiken door bijvoorbeeld het combineren van
instrumenten (en door slimme data-uitwisseling), moet hierover worden
nagedacht. CO 2 reductie kan mogelijk beter bereikt worden door informatie met
betrekking tot het energielabel (potentie) en het daadwerkelijk energieverbruik
met elkaar te combineren.
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Achtergrond
Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een
geldig energielabel verplicht. Dit energielabel toont de energieprestatie van het
gebouw en maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.
Voor de utiliteitsbouw loopt de labelklasse van A++++ t/m G (van weinig naar veel
besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig en geldt
voor utiliteitsgebouwen op gebied van onderwijs, publieke functies,
gezondheidszorg, kantoorfuncties, horeca en logies, sport en verkoop.

Aanleiding
In november 2013 is een onderzoeksrapport verschenen van de Inspectie
Leefomgeving en Transport. Het onderzoek, getiteld ‘Herhalingsonderzoek
betrouwbaarheid energielabels bij utiliteitsbouw’, concludeert dat de kwaliteit van de
afgegeven energielabels in de utiliteitsbouw niet verbeterd is ten opzichte van de
kwaliteit in 2012. Naar aanleiding van deze constatering heeft de Tweede Kamer
middels een motie gevraagd om in overleg met de branchevereniging afspraken te
maken over de kwaliteitsborging van energielabels in de utiliteitsbouw. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) is hiertoe
samen met de brancheorganisatie van energieadviseurs (FedEC) een traject gestart
om de kwaliteit van deze energielabels te verbeteren. Dit traject is 1 september
2014 gestart en heeft drie jaar geduurd. In een kamerbrief is toegezegd dat eind
2017 dit kwaliteitsborgingstraject in zijn totaal geëvalueerd wordt. De uitkomst van
het onderzoek zal worden meegenomen in de uitwerking van het
kwaliteitsborgingstraject voor het nieuwe stelsel bepaling energieprestatie, dat in
2020 in werking treedt.

Vraagstelling
De volgende vragen worden in deze rapportage beantwoord:
1. Hoe ziet het huidige algehele kwaliteitssysteem van de kwaliteitsborging van

energielabels in de utiliteitsbouw er uit?
2. Wat is de huidige betrouwbaarheid van de energielabels in de utiliteitsbouw ten

opzichte van de betrouwbaarheid van deze energielabels in 2013?

3. Evalueer het kwaliteitssysteem voor energielabels utiliteitsgebouwen.
a. Welke zwakke plekken zijn er aanwezig in het kwaliteitssysteem?
b. Welke maatregelen zijn tussen 1 september 2014 en 1 september 2017

door de KvINL en FedEC binnen het kwaliteitssysteem genomen om tot
de huidige situatie te komen en/of de betrouwbaarheid van
energielabels te verbeteren?

c. Wat is de impact geweest van de genomen maatregelen op het
kwaliteitssysteem?

4. Welke aanbevelingen volgen uit de evaluatie met betrekking tot mogelijke
verbeteringen in het kwaliteitssysteem en het uitwerken van het
kwaliteitsborgingstraject voor het nieuwe stelsel bepaling energieprestatie?

Leeswijzer
Dit hoofdstuk beschrijft de achtergrond, aanleiding en vraagstelling van dit
onderzoek. In hoofdstuk 2 volgt een toelichting op de aanpak van het onderzoek,
langs de verschillende stappen die gevolgd zijn om tot deze rapportage te komen.
Hoofdstuk 3 beschrijft het kwaliteitssysteem voor energielabels in de utiliteitsbouw
en geeft daarmee antwoord op onderzoeksvraag 1. Hoofdstuk 4 beantwoordt
onderzoeksvraag 2 en biedt inzicht in de (ontwikkeling van de) betrouwbaarheid van
de energielabels in de utiliteitsbouw. In hoofdstuk 5 wordt het kwaliteitssysteem aan
de hand van de zes aspecten van het analysekader geëvalueerd (onderzoeksvraag
3a). Hoofdstuk 6 omvat de evaluatie van de verbetermaatregelen van de KvINL en
de FedEC en beantwoordt onderzoeksvragen 3b en 3c. In hoofdstuk 7 staan de
conclusies beschreven. Tot slot volgen in hoofdstuk 8 de aanbevelingen
(onderzoeksvraag 4).

1. Inleiding
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw
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Zoals het vorige hoofdstuk laat zien richt dit onderzoek zich op een verscheidenheid
aan deelvragen. Deze vragen kennen onderling een sterke samenhang. Om te
komen tot de inzichten voor de beantwoording van deze deelvragen is de volgende
aanpak met bijbehorende analyses gevolgd. Deze lichten we hieronder nader toe.

Informatieverzameling middels documentenonderzoek en interviews
De eerste fase van het onderzoek stond in het teken van informatieverzameling.
Relevante documentatie zoals rapporten, projectplannen en periodieke rapportages
zijn bestudeerd. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de bestudeerde documentatie.
Op basis van deze informatie zijn hypothesen geformuleerd ten aanzien van de
onderzoeksvragen. Deze vormden de basis voor de interviews met de belangrijkste
spelers zowel binnen als buiten het kwaliteitssysteem:

Zie bijlage 2 voor een overzicht van de geïnterviewde personen.
Bij de selectie van de vijf certificaathouders is gekozen voor een diverse
afspiegeling van de markt ten aanzien van de omvang (aantal afgemelde
energielabels), de certificatie-instelling, het jaar van markttoetreding, het wel/geen
FedEC-lidmaatschap en het al dan niet als kerntaak van de onderneming uitvoeren
van energieadvies.

2. Aanpak onderzoek
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

Analyse informatie langs analysekader
De verzamelde informatie is getoetst aan de hand van onderstaand analysekader.
Dit analysekader bestaat uit een zestal aspecten. Deze zes aspecten zijn
gebaseerd op de onderliggende uitgangspunten van ISO 9001 en ISO 14001.

1. Context van het kwaliteitssysteem:
Bij de context gaat het om het krijgen van
inzicht in de belangrijke punten of
ontwikkelingen die zowel binnen als buiten
het kwaliteitssysteem spelen en die relevant
(kunnen) zijn voor het behalen van het
beoogde resultaat van het kwaliteitssysteem.

2. Leiderschap:
Goed leiderschap betekent dat er afstemming
is tussen beleid en strategie van de
organisaties in het kwaliteitssysteem.
Uitgangspunten uit de strategie die relevant
zijn voor het beleid zijn hierin terug te vinden
en andersom. Leiderschap betekent ook
verantwoordelijkheid nemen voor de
effectiviteit van het kwaliteitssysteem. Tot slot
worden verantwoordelijkheden en
bevoegdheden voor relevante rollen
toegekend en binnen de organisatie
gecommuniceerd.

3. Ondersteuning, mensen en middelen:
Hierbij gaat het om randvoorwaarden voor het
uitvoeren en beheersen van het
kwaliteitssysteem, zoals middelen voor
implementatie, beheersing en verbetering van
het systeem, benodigde competenties, mate
waarin medewerkers zich bewust zijn van de
werking van het kwaliteitssysteem en de
gevolgen van het niet voldoen aan
bijbehorende eisen, interne en externe
communicatie ten aanzien van het
kwaliteitssysteem en het beheer van
documentatie en certificaten.

4. Compliance- en risicomanagement:
Dit aspect richt zich op de wijze waarop
afspraken zijn gemaakt om de
betrouwbaarheid (compliance) te vergroten
en risico’s in het kwaliteitssysteem te
mitigeren.

5. Proces en uitvoering:
Hierbij gaat het om de wijze waarop
processen en procedures zijn ingeregeld en
hoe hier operationeel uitvoering aan wordt
gegeven.

6. Evaluatie van de prestatie en
verbetermanagement:
Het monitoren, meten (en bijbehorende
meetmethode), analyseren en verbeteren van
de prestatie om inzicht te krijgen in het
functioneren van het kwaliteitssysteem.
Vervolgens het definiëren van
verbetermaatregelen en sturen op de
uitvoering hiervan.

Ministerie van BZK SKG-IKOB

RVO EPG Certificering

FedEC 5 certificaathouders

Raad voor Accreditatie APG

KvINL Dutch Green Building Council

ISSO MN

Dekra Certification Vabi

Kiwa
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Validatie bevindingen met klankbordgroep

De inzichten uit het onderzoek zijn getoetst met de klankbordgroep. De
klankbordgroep bestond uit een afvaardiging vanuit het ministerie van BZK, RVO,
FedEC, KvINL en ISSO.

De klankbordgroep is op een drietal momenten bij het onderzoek betrokken
geweest. Bij de start van het onderzoek is de onderzoeksaanpak met de
klankbordgroep afgestemd. Vervolgens zijn de bevindingen uit de interviews en het
documentenonderzoek besproken, aangescherpt en gevalideerd met de
klankbordgroep. Tot slot zijn de inzichten uit het onderzoek getoetst aan de hand
van een conceptrapportage die aan de deelnemers is voorgelegd en met hen is
gevalideerd. De observaties vanuit de klankbordgroep zijn verwerkt in de definitieve
versie van het rapport.

Tot slot
Voorgaande activiteiten en bijbehorende analyses vormen de basis voor de
bevindingen die in het vervolg van dit rapport staan beschreven. Het zijn de
inzichten uit deze bevindingen die vervolgens in de conclusies en aanbevelingen
worden samengebracht voor de beantwoording van de onderzoeksvragen.

2. Aanpak onderzoek
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw
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Het kwaliteitssysteem wordt beschreven langs twee assen. Allereerst wordt het
kwaliteitssysteem beschreven aan de hand van de daaraan ten grondslag liggende
wet- en regelgeving en de vertaling daarvan in richtlijnen, certificatieschema’s en
protocollen. Vervolgens zal het kwaliteitssysteem beschreven worden aan de hand
van de belangrijkste betrokken stakeholders bij dit systeem en hun specifieke rollen.

De Europese richtlijn is naar Nederlandse wetgeving omgezet in onder andere het
Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG). De regeling die is afgeleid van de BEG
betreft de Regeling Energieprestatie Gebouwen (REG). Hierin is onder andere
vastgelegd dat:
― Een energielabel voor een utiliteitsgebouw wordt vastgesteld en afgegeven door

een bedrijf met een geldig NL-EPBD procescertificaat en volgens de
voorschriften, bedoeld in BRL 9500, delen 00 en 03 van 31 augustus 2011,
inclusief het wijzigingsblad van 1 augustus 2015.

― Een energielabel wordt bepaald volgens het opnameprotocol, bedoeld in
hoofdstukken 6 en 7 van de ISSO 75.1 publicatie, zoals vastgesteld op 12
september 2013.

― De gebruikte rekenmethodieksoftware voor een energielabel utiliteitsbouw
voldoet aan BRL 9501.

― De Energie-Index wordt omgezet met behulp van een tabel in een in het
energielabel opgenomen energieklasse (A t/m G).

De uitvoering van de regeling is via de certificeringsregeling BRL 9500 neergelegd
bij de markt.

De BRL 9500 is de basis voor het afgeven van een NL-EPBD certificaat
Het energielabel moet worden afgegeven door een voor het NL-EPBD keurmerk
gecertificeerd bedrijf. Dit NL-EPBD keurmerk wordt verstrekt (door vier certificatie-
instellingen) wanneer organisaties aantoonbaar voldoen aan de BRL 9500
Energieprestatieadvisering.
De BRL 9500 is daarmee het door de wetgeving aangewezen kwaliteitssysteem; in
deze nationale beoordelingsrichtlijn staat beschreven waaraan een
certificaathouder moet voldoen en wat de spelregels zijn voor certificatie-
instellingen om de kwaliteit van de afgegeven energielabels te borgen.

3. Beschrijving kwaliteitssysteem energielabels utiliteitsbouw
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

Bron: RVO

Energielabels worden opgesteld door vakbekwame energieadviseurs, die
geregistreerd staan in het kwaliteitsregister van QbisNL. De energielabels worden
geregistreerd in een online registratiedatabase (EP-online.nl) en verstrekt aan de
gebouweigenaar.

Regeling, besluit en richtlijnen met betrekking tot het energielabel
De Nederlandse wet- en regelgeving over de energieprestatie van gebouwen is
gebaseerd op de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).
Hierin staat vastgelegd: “De toekomstige koper of huurder van een gebouw of
gebouwunit dient via het energieprestatiecertificaat correcte informatie te krijgen
over de energieprestatie van het gebouw, alsmede praktisch advies over hoe die
kan worden verbeterd.”

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van vraag 1 centraal: Hoe ziet het huidige algehele kwaliteitssysteem van de kwaliteitsborging van energielabels in de utiliteitsbouw
er uit? De beschrijving is gebaseerd op de bevindingen uit het documentonderzoek en de bevindingen uit de interviews. Het kwaliteitssysteem is een systeem dat er op
gericht is de kwaliteit van energielabels in de utiliteitsbouw te borgen. Het kwaliteitssysteem is een complex geheel van wet- en regelgeving, richtlijnen, opnameprotocollen,
accreditering en certificering. Er zijn veel verschillende partijen en gremia betrokken bij dit kwaliteitssysteem met verschillende rollen en bijbehorende taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden.

Verplichting energielabels voor utiliteitsbouw 
Sinds 1 januari 2008 is een geldig energielabel
verplicht bij de verkoop, verhuur of oplevering van
utiliteitsgebouwen.
Een energielabel laat de energieprestatie van een
gebouw zien en maakt duidelijk welke
energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De
labelklasse voor utiliteitsbouw loopt voor
bestaande bouw van A t/m G (van weinig naar veel
besparingsmogelijkheden). Vanaf 2023 zijn
kantoren in Nederland (> 100m²) verplicht tot het
hebben van minimaal energielabel C.
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De BRL 9500 biedt organisaties de mogelijkheid zich te laten certificeren voor
werkzaamheden op het gebied van energieprestatie van gebouwen, waaronder het
opstellen en afgeven van een energielabel voor bestaande utiliteitsgebouwen.
Het algemene deel (deel 9500-00) bevat eisen die voor energieprestatieadvisering
gelden, ongeacht het soort advies en gebouw. In bijzonder deel 9500-03 staan
aanvullende eisen beschreven voor het energielabel, bestaande utiliteitsgebouwen.
Certificatie-instellingen hanteren de eisen uit de BRL 9500 bij het behandelen van
een aanvraag voor en de instandhouding van een kwaliteitsverklaring voor
energieprestatieadvisering. De BRL 9500 is ontwikkeld, vastgesteld én wordt
beheerd door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de Stichting
Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL).
De BRL 9500-03 stelt dat de gebouwopname (inclusief de berekening van de
Energie-Index) moet worden uitgevoerd en het energielabel moet worden opgesteld
conform (de opnameprotocollen in) de ISSO-publicatie 75.1.

De certificatie-instellingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie
De certificatie-instellingen zijn op hun beurt door de Raad voor Accreditatie (RvA)
geaccrediteerd. De RvA accrediteert productcertificatie-instellingen op basis van de
norm ISO/IEC 17065 op de scope van accreditatie. Op deze scope staan de
certificatieschema’s waarvoor de certificatie-instelling wordt geaccrediteerd. In dit
geval betreft dit de schema’s KOMO® / NL-EPBD procescertificaat
Energieprestatieadvisering (BRL 9500 deel 00 en deel 03) en Afgeven van het
Energielabel, Bestaande Utiliteitsgebouwen (BRL 9500 deel 00 en deel 03). De
accreditatie op basis van de norm ISO/IEC 17065 houdt in dat de uitvoering van het
certificatieschema door de geaccrediteerde certificatie-instelling voldoet aan de
eisen van de ISO/IEC 17065.

De BRL 9500 stelt verschillende eisen aan de certificaathouder en aan de
certificatie-instelling
In de BRL 9500 (delen 00 en 03) zijn verschillende eisen vastgelegd waar de
certificaathouder en de certificatie-instelling aan moeten voldoen. Dit betreft de
volgende eisen:
― Eisen aan het energielabel;
― Eisen aan de gecertificeerde werkzaamheden;

― Eisen aan de certificaathouder;
― Eisen aan de interne kwaliteitsbewaking (certificaathouder);
― Eisen aan de externe kwaliteitsbewaking (certificatie-instelling), zowel bij de

toelatingsprocedure als bij vervolgcontroles;
― Eisen aan het certificaat.

De gecertificeerde werkzaamheden worden verricht door een vakbekwaam
EPA-U adviseur
In de BRL 9500-03 is vastgelegd dat een EPA-U adviseur moet beschikken over
een bewijs van vakbekwaamheid ‘Energielabel Utiliteitsbouw’. Om dit bewijs te
verkrijgen moet een adviseur bij CITO examen doen (examen
‘Energieprestatiecertificaat voor utiliteitsbouw’). CITO neemt dit examen af in
opdracht van ISSO. Dit examen bestaat uit vier toetsen: een digitale
meerkeuzetoets, een case waarbij een gebouw moet worden ingedeeld in
energiesectoren, een case waarbij een gebouw moet worden opgenomen conform
opnameformulier ISSO-publicatie 75.1 en een case waarbij de opnamegegevens
ingevoerd worden in een softwareprogramma.
De eindtermen waar een adviseur aan moet voldoen om te slagen voor het examen
zijn vastgesteld door de examencommissie EPA (U-bouw) en goedgekeurd door
het CCvD van de KvINL. Deze eindtermen zijn afgestemd op de BRL 9500 delen
00 en 03 en op de ISSO-publicatie 75.1.

Een nieuwe nationale bepalingsmethode op komst die wordt vastgelegd in
een Nederlands Technische Afspraak (NTA)
Er wordt een nieuwe nationale bepalingsmethode ontwikkeld, die zal worden
vastgelegd in de NTA 8800. Het doel van deze NTA 8800 is een eenvoudige,
bruikbare, transparante en binnen de EPBD-richtlijn toepasbare bepalingsmethode.
Het ministerie van BZK heeft hiervoor een aantal uitgangspunten vastgesteld. De
NEN geeft invulling aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen
en de daarbij behorende bepalingsmethode. Deze nieuwe methode zal een aantal
NEN-normen vervangen (NEN-normen 7120, 8088 en 7125) en vervangt de
bepalingsmethoden in het Nader Voorschrift en ISSO 75.3. De NTA 8800 richt zich
op het bepalen van een getalswaarde voor energieprestate van gebouwen en
vervangt daarmee de Energie-Index. In het najaar van 2018 moet de nieuwe
bepalingsmethode NTA 8800 gereed zijn.

3. Beschrijving kwaliteitssysteem energielabels utiliteitsbouw
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw
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Het ingerichte kwaliteitssysteem heeft tot doel de kwaliteit van energielabels
in de Nederlandse utiliteitsbouw te borgen en bestaat uit veel betrokken
partijen en gremia
Hieronder is het ingerichte kwaliteitssysteem schematisch weergegeven, waarbij in
beknopte vorm inzichtelijk is gemaakt wat de rol is van de belangrijkste stakeholders
binnen dit systeem. Uiteindelijk heeft het gehele systeem en de samenwerking
binnen dit systeem tot doel de kwaliteit van energielabels in de Nederlandse
utiliteitsbouw te borgen. De rol van de verschillende spelers binnen het
kwaliteitssysteem is op hoofdlijnen als volgt:
― Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is

opdrachtgever aan (uitvoeringsorganisatie) RVO en verantwoordelijk voor de

wetgeving ten aanzien van energielabels.
― De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een

uitvoeringsorganisatie. RVO helpt ondernemers (waaronder bijvoorbeeld de
gebouweigenaar) middels kennis en informatie te voldoen aan de wet- en
regelgeving (waaronder de wet- en regelgeving met betrekking tot
energielabels). RVO beheert de energielabelregistratie in de database www.ep-
online.nl. Dit doet zij in opdracht van het ministerie van BZK.

― De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is toezichthouder en
handhaver van de energielabelverplichting.

3. Beschrijving kwaliteitssysteem energielabels utiliteitsbouw
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

Certificaathouders

Raad voor Accreditatie

Certificatie-instellingen

ISSO

Eigenaar gebouw

Accreditatie conform ISO-17065 
en Specifiek Accreditatie Protocol

Certificatie en controle 
conform BRL 9500

Afgeven energielabel conform 
BRL 9500 en ISSO 75

Rapporteert jaarlijks over 
uitkomsten audits

Opstellen ISSO 75 t.a.v. 
technische uitwerking BRL 9500 

op basis van de NEN normen

RVOBZK

FedEC
Behartigen belangen 

aangesloten EPA-U adviseurs

EPA-U adviseurs

ILT

Beheer database energielabels

Wijst BRL 9500 en ISSO 75 aan in de 
‘Regeling energieprestatie gebouwen’

Houdt toezicht op energielabelverplichting

FedEC 
verbetertraject

Afmelden energielabels op www.ep-online.nl

Stelt BRL 9500 vast en is 
schemabeheerderKvINL

Figuur 1. Schematische weergave kwaliteitssysteem energielabels utiliteitsbouw
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― De Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL) is opgericht ten
behoeve van de kwaliteitsborging binnen de installatiesector. KvINL fungeert o.a.
als informatieloket voor certificering in de installatiesector en geeft inzicht in de
gecertificeerde bedrijven voor het afgeven van een energielabel. KvINL (in het
bijzonder: het CCvD) heeft de BRL 9500 op- en vastgesteld en beheert de
certificeringsregeling. Hiernaast is de interne beheersstructuur van de KvINL
weergegeven, met een aantal gremia/commissies waarbinnen belangrijke
marktpartijen zijn vertegenwoordigd. Deelname aan deze gremia is op vrijwillige
basis en gebeurt vaak ‘in eigen tijd’ van de deelnemers. In bijlage 3 is de
samenstelling van deze gremia weergegeven. Binnen deze beheersstructuur
worden besluiten genomen over belangrijke elementen van het
kwaliteitssysteem.

― Het Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek (ISSO) is het
kennisinstituut voor de bouw- en installatiesector. ISSO werkt samen met
brancheorganisaties, bedrijven, fabrikanten en overheden. Onder begeleiding
van een breed samengestelde ISSO-kontaktgroep is de technische uitwerking
van de bepalingsmethode, inclusief opnameprotocollen, vastgelegd in een ISSO-
publicatie (75.1 voor energielabels).

― De Federatie van Energieconsultants (FedEC) is een brancheorganisatie en
behartigt de belangen van de aangesloten EPA-U adviseurs. De FedEC is
tevens uitvoerder (in gezamenlijkheid met BZK) van het verbetertraject.

― De Raad voor Accreditatie (RvA) accrediteert de CI’s op basis van de norm
ISO/IEC 17065 op de scope van accreditatie. De RvA voert audits uit bij de CI’s.

― Certificatie-instellingen (CI’s) certificeren bedrijven volgens de BRL 9500
delen 00 en 03. Er zijn vier CI’s actief op deze delen van de BRL 9500: Dekra
Certification, Kiwa, SKG-IKOB en EPG Certificering.

― Certificaathouders zijn de bedrijven die energielabels afgeven; zij zijn hiervoor
gecertificeerd volgens BRL 9500 door een CI.

― De EPA-U adviseur is de persoon die het energielabel afgeeft (en is werkzaam
voor een certificaathouder). Deze persoon heeft het examen
‘Energieprestatiecertificaat bestaande utiliteitsbouw’ (afgenomen door CITO) met
goed gevolg afgelegd en is geregistreerd in QbisNL.

― De eigenaar van het gebouw is de afnemer van het energielabel.

3. Beschrijving kwaliteitssysteem energielabels utiliteitsbouw
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw
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Figuur 2: Beheersstructuur KvINL
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In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens beschreven: de gehanteerde definitie van
betrouwbaarheid (en kritieke afwijkingen) van energielabels, de ontwikkeling in het
aandeel kritieke afwijkingen, de analyse van de oorzaken van deze ontwikkeling en
als laatst de mate waarin op basis van de gehanteerde definities conclusies kunnen
worden getrokken over de (ontwikkeling in) betrouwbaarheid van energielabels.

Op basis van de ILT rapportage uit 2013 wordt met ‘betrouwbaarheid van
energielabels’ gedoeld op het al dan niet aanwezig zijn van ‘kritieke
afwijkingen’ in de Energie-Index
Een betrouwbaar energielabel wordt gedefinieerd als een energielabel waar geen
sprake is van een kritieke afwijking. Als kritieke afwijking (ernstige fout) wordt
volgens de BRL 9500-03 ten minste aangemerkt één of meer fouten waardoor de in
het energielabel opgegeven waarde van de Energie-Index bestaande bouw meer
dan 8% afwijkt van de waarde die is vastgesteld door de certificatie-instelling.
De definitie van betrouwbaarheid van energielabels in het onderzoek van de ILT
2013 sluit aan bij de definitie van een kritieke afwijking, zoals gehanteerd in de BRL
9500-03. In het ILT onderzoek wordt een betrouwbaar label gedefinieerd als een
label waar geen kritieke afwijking wordt geconstateerd. ‘Betrouwbaarheid’ heeft in
deze definitie een binaire aard:
― Betrouwbaar: De door de CI herberekende Energie-Index kent een afwijking van

8% of minder ten opzichte van de door de certificaathouder berekende Energie-
Index en daarmee is het energielabel acceptabel;

― Onbetrouwbaar: De door de CI herberekende Energie-Index kent een afwijking
van meer dan 8% en daarmee is er sprake van een onacceptabele ‘kritieke
afwijking’ in het energielabel.

Met andere woorden: Een betrouwbaar label kent geen kritieke afwijking in de
Energie-Index, een onbetrouwbaar label kent wél een kritieke afwijking in de
Energie-Index.

Hieronder is de tabel weergegeven met daarin de Energie-Index per energieklasse
(Bron: Bijlage III. bij artikel 2b van de Regeling energieprestatie gebouwen):

Jaarlijks publiceert het CCvD van de KvINL de “Monitoringrapportage resultaten
toezicht BRL9500”. Voor utiliteitsbouw bestaat deze informatie uit de
geaggregeerde informatie van vier CI’s die hierover jaarlijks rapporteren aan het
CCvD. De CI’s rapporteren op verschillende kengetallen waaronder het aantal
certificaathouders in de verslagperiode, het aantal gecontroleerde
certificaathouders, het aantal gecontroleerde energielabels, het aantal niet akkoord
bevonden gecontroleerde energielabels en de sancties die zijn opgelegd aan de
certificaathouders. De definitie van ‘niet akkoord’ is dat er sprake is van een ‘kritieke
afwijking’.
Aan de hand van deze jaarlijkse informatie wordt in onderhavige rapportage de
ontwikkeling in de betrouwbaarheid van energielabels in kaart gebracht. De
rapportage over 2017 is nog niet beschikbaar; het gaat zodoende om de jaarlijkse
informatie van 2013 tot en met 2016.

4. Betrouwbaarheid energielabels utiliteitsbouw
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

Energieprestatie-indicator Grenswaarden Energie-Index (EI)
Energieprestatie utiliteitsgebouwen

A Kleiner of gelijk aan 1,05

B 1,06–1,15

C 1,16–1,30

D 1,31–1,45

E 1,46–1,60

F 1,61–1,75

G Groter dan 1,75

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de tweede hoofdvraag centraal: Wat is de huidige betrouwbaarheid van de energielabels in de utiliteitsbouw ten opzichte van
de betrouwbaarheid van deze energielabels in 2013? Aan de hand van de “Monitoringrapportage resultaten toezicht BRL9500” van de KvINL wordt de ontwikkeling van de
betrouwbaarheid van energielabels in kaart gebracht. Het rapport over verslagjaar 2016 is het meest recent. Het aandeel kritieke afwijkingen binnen de gecontroleerde
energielabels in de jaren 2013 tot en met 2016 neemt toe. Op basis van deze ontwikkeling conclusies trekken over de betrouwbaarheid/kwaliteit van energielabels verdient
echter geen aanbeveling. De cijfers moeten geduid worden aan de hand van de in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen en factoren.
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Elke periode van 12 maanden is het aantal door de CI te controleren energielabels
gelijk aan 5% van het aantal in die periode door de certificaathouder afgemelde
energielabels. Ten minste de helft van de controles betreft een controle ‘achteraf in
het werk’. De rest van de controles betreft controles op dossier. De te onderzoeken
energielabels worden door de CI aselect of op basis van representativiteit
aangewezen.
Het aandeel kritieke afwijkingen neemt toe van 8,8% in 2013 naar 13,1% in
2016
In de afgelopen jaren (2013 t/m 2016) is zowel het totaal aantal gecontroleerde
energielabels als het aandeel kritieke afwijkingen daarbinnen toegenomen.

Grote verschillen in aantal geconstateerde fouten / aandeel kritieke
afwijkingen tussen certificatie-instellingen en certificaathouders
De ontwikkeling in het aandeel kritieke afwijkingen is niet kenmerkend voor elke CI
en/of certificaathouder. Het aantal kritieke afwijkingen verschilt sterk tussen de CI’s
en certificaathouders. Eén certificatie-instelling, verantwoordelijk voor 42% van het
aantal gecontroleerde energielabels in 2016, constateerde 84,5% van het totaal
aantal geconstateerde fouten bij haar certificaathouders.

4. Betrouwbaarheid energielabels utiliteitsbouw
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

Een beperkte groep certificaathouders is verantwoordelijk voor een groot deel van
de kritieke afwijkingen. Uit de rapportage van 2016 blijkt dat drie (van de in totaal
111) certificaathouders gezamenlijk 37 van de 84 kritieke afwijkingen veroorzaken.
Met andere woorden: Drie certificaathouders veroorzaken tezamen 44% van het
totaal aantal kritieke afwijkingen in 2016. De rapportage 2016 laat zien wat het
effect is van het uit de resultaten halen van de gecontroleerde labels bij de drie
genoemde certificaathouders. Indien deze groep buiten beschouwing wordt
gehouden, blijft er ongeveer 80% van het totaal aantal gecontroleerde labels over
(506 stuks). Daarbinnen ligt het percentage kritieke afwijkingen op 9,2%.

Geen eenduidige analyse beschikbaar van oorzaken van gemaakte fouten en
de daardoor ontstane kritieke afwijkingen
Er is geen rode draad in de gemaakte fouten, jaarlijks zijn er andere veelgemaakte
fouten. In 2013 betroffen de meeste fouten de opname van installaties. In 2014
werden de meeste fouten gemaakt bij de bouwkundige opname. In 2015 en 2016 is
er sprake van een gevarieerd beeld; zowel bij de opname van installaties als
bouwkundige opname worden fouten gemaakt.
Er is geen eenduidige analyse beschikbaar van de oorzaken achter deze gemaakte
fouten en de daarmee veroorzaakte kritieke afwijkingen. Dit houdt in dat niet is vast
te stellen welke oorzaak in welke mate (de stijging in) het aandeel kritieke
afwijkingen verklaart; de causaliteit is niet vast te stellen.

Er zijn zowel interne als externe factoren die in gezamenlijkheid (het stijgend
aandeel van) kritieke afwijkingen veroorzaken
Er zijn meerdere oorzaken die in gezamenlijkheid bijdragen aan (de stijging van)
het aandeel kritieke afwijkingen. De veelgenoemde oorzaken zijn in te delen in
interne factoren (binnen het kwaliteitssysteem) en externe factoren (buiten het
kwaliteitssysteem).

De oorzaken staan niet op zichzelf, maar kunnen in samenhang voorkomen en/of
beïnvloeden elkaar. Er is niet eenduidig vast te stellen welke oorzaken in welke
mate bijdragen aan het aantal en de ontwikkeling van kritieke afwijkingen.
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Interne factoren die kritieke afwijkingen veroorzaken
 Foutieve opname of foutieve invoer door de EPA-U adviseur. Een kleine

opname-/invoerfout kan grote gevolgen hebben voor de berekende Energie-
Index. Dit kan worden veroorzaakt door onnauwkeurigheid van de EPA-U
adviseur. Slordigheden/onnauwkeurigheid van de adviseur wordt meermaals
genoemd als mogelijke oorzaak.

 Tijdsdruk leidt tot meer fouten. Tijdsdruk kan leiden tot onnauwkeurigheid. Een
mogelijke oorzaak voor tijdsdruk is de prijzendruk die bestaat op de markt.

 De complexiteit van de richtlijn en de daaraan verbonden documentatie zijn
mogelijk oorzaak van gemaakte fouten. De complexiteit kan veroorzaken dat de
EPA-U adviseur simpelweg niet begrijpt wat er ingevoerd/opgenomen moet
worden.

 Een andere genoemde factor is dat er mogelijk onvoldoende kennis en ervaring
aanwezig is bij de EPA-U adviseurs. Wanneer de EPA-U adviseur onvoldoende
op de hoogte is, neemt de kans op fouten toe.

 De termijn waarop sancties worden opgelegd, is zodanig, dat het lerend effect
van opgelegde sancties op nieuwe EPA-U adviseurs ook pas op termijn
zichtbaar is. Dat maakt dat de kritieke afwijkingen nog steeds kunnen voorkomen
in de rapportages, ook al is er een sanctie opgelegd.

 Onduidelijkheid van het opnameprotocol, van de status van antwoorden en van
inwerkingtreding van besluiten. Wanneer bijvoorbeeld de status van een
antwoord onduidelijk is voor de EPA-U adviseur, is het mogelijk dat de EPA-U
adviseur uitgaat van een antwoord dat niet meer geldig is op het betreffende
moment.

 Onvoldoende communicatie over nieuwe wijzigings- en interpretatiebesluiten
richting certificatie-instellingen en certificaathouders. Hierdoor kunnen EPA-U
adviseurs onjuiste/gedateerde versies hanteren, wat kan leiden tot fouten.

 Een groeiend aantal interpretaties/wijzigingen waar op gecontroleerd kan
worden, maakt dat er meer fouten gemaakt kunnen worden. Vanaf 2013 is er
voor de BRL 9500 delen 00 en 03 en de ISSO-publicatie 75.1 in totaal vijfmaal
sprake geweest van een interpretatiebesluit en tweemaal van een
wijzigingsbesluit.

Externe factoren die kritieke afwijkingen veroorzaken
 Een deel van de afnemers van energielabels prefereert prijs boven kwaliteit. Dit

leidt ertoe dat er prijsvechters (‘cowboys’) actief zijn op de markt. Uit de
interviews komt veelvuldig naar voren dat, ondanks dat men conform BRL 9500
zou moeten werken, het bestaan van ‘prijsvechters’ risico’s met zich meebrengt
voor de kwaliteit van labels. De lage prijs vertaalt zich mogelijk in een beperktere
tijd die kan worden besteed aan het opstellen van een energielabel. Onder
tijdsdruk kunnen slordigheden worden begaan die kunnen leiden tot een kritieke
afwijking en tot een energielabel van lagere kwaliteit. Slecht
opdrachtgeverschap komt ook voor bij overheden, die contracten aangaan met
energieadviseurs voor zeer lage prijzen, waardoor energielabels onder grote
tijdsdruk tot stand komen, met een verhoogd risico op fouten.

 De gebouwen worden in de loop van de tijd steeds duurzamer en deze
verduurzaming versnelt. De Energie-Index van deze gebouwen is daarmee
lager. De toegelaten afwijking (op basis van 8%) wordt daarmee steeds kleiner.
Het maken van een fout bij een energiezuinig gebouw leidt daarmee relatief
sneller tot een kritieke afwijking dan bij een minder energiezuinig gebouw.

 Gebouwen dienen verplicht een energielabel te hebben bij verkoop, verhuur of
oplevering. Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100 m² verplicht
om minimaal energielabel C te hebben. Daarnaast zijn er signalen dat de ILT
haar toezicht op het beschikken van een energielabel heeft geïntensiveerd.
Deze ontwikkelingen versterken de vraag naar energielabels. Deze toenemende
vraag vertaalt zich naar nieuwe EPA-U adviseurs die de markt betreden. Nieuwe
EPA-U adviseurs betreden bijvoorbeeld de markt door zich aan te sluiten bij een
koepelorganisatie die reeds is gecertificeerd. Nieuwe EPA-U adviseurs
beschikken nog niet over veel praktijkervaring met het afmelden van
energielabels utiliteitsbouw, waardoor de kwaliteit niet in alle gevallen het
gewenste niveau heeft. CI’s geven aan dat gemiddeld na één à twee audits de
EPA-U adviseurs de gewenste kwaliteit laten zien.

Voorzichtigheid is geboden bij het trekken van conclusies over
betrouwbaarheid en/of kwaliteit op basis van het aandeel kritieke afwijkingen
Er is voorzichtigheid geboden bij het trekken van conclusies enkel en alleen op
basis van de ontwikkeling in het aandeel kritieke afwijkingen over de afgelopen
jaren. Het stijgend aandeel kritieke afwijkingen moet in het licht van verschillende
ontwikkelingen en veranderingen worden bezien en geduid.

4. Betrouwbaarheid energielabels utiliteitsbouw
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw
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Puur op basis van de cijfermatige ontwikkelingen stellen dat de betrouwbaarheid
van labels, en daarmee de kwaliteit van deze labels, is gedaald, is te kort door de
bocht. De geboden voorzichtigheid wordt ingegeven door de volgende argumenten:
― In de afgelopen jaren zijn er meer regels/interpretaties bijgekomen waarop

gecontroleerd wordt, waardoor er meer tekortkomingen mogelijk zijn. Dit leidt
mogelijk tot een hoger aandeel kritieke afwijkingen. Anderzijds kan gesteld
worden dat een aantal maatregelen juist genomen wordt om het aandeel kritieke
afwijkingen af te laten nemen

― De definitie van een kritieke afwijking (en de koppeling daarvan aan
betrouwbaarheid) wordt als discutabel gezien vanwege de ontwikkeling in de
markt richting ‘hogere’ energielabels (richting label A). Er zijn steeds meer
energiezuinige gebouwen met logischerwijs een lagere Energie-Index. Een
absolute afwijking in een lagere Energie-Index leidt eerder tot een kritieke
afwijking dan bij een hogere Energie-Index. Deze veranderende markt zou
kunnen resulteren in meer kritieke afwijkingen, wat leidt tot het beeld dat
Energie-Indexen minder betrouwbaar worden. Zie hieronder een rekenvoorbeeld
dat dit inzichtelijk maakt:

― Vanaf mei 2017 wordt de definitie van een kritieke afwijking “ruimer”. Er is
eveneens sprake van een kritieke afwijking indien er vijf of meer afwijkingen zijn
vastgesteld in één project. Tot en met 2016 werden kritieke afwijkingen geduid
als afwijkingen op de Energie-Index van meer dan 8%. Wanneer echter
meerdere fouten leiden tot een Energie-Index die niet meer dan 8% afwijkt (met
andere woorden: de fouten heffen elkaar op) werd dit niet gezien als kritieke
afwijking. Ook al ‘klopt’ de uitkomst, de vraag is of dit label dan als ‘betrouwbaar’
kan worden gezien. Met genoemde uitbreiding van de definitie van een kritieke
afwijking per 2017 wordt de duiding van een trend moeilijker. Er is dan immers
niet eenduidig te stellen of een toe-/afname van het aandeel kritieke afwijkingen
wordt veroorzaakt door een toe- of afnemende betrouwbaarheid of door een
ruimere/engere definitie daarvan.

Op dit moment staan 824 vakbekwame EPA-U adviseurs geregistreerd in het
QbisNL register

In QbisNL staan 824 vakbekwame EPA-U adviseurs (officieel EPB-adviseurs)
geregistreerd in het QbisNL register, d.d. 12/1/2018. Het aantal actieve adviseurs is
hieruit niet af te leiden. Wel kan geconcludeerd worden dat het aantal
geregistreerde adviseurs sterk is gegroeid; uit de interviews blijkt dat ten tijde van
de start van het FedEC traject in 2014 dit aantal rond de 450 lag. Over het aantal
EPA-U adviseurs wordt niet jaarlijks gerapporteerd.

Aan het einde van 2016 waren er 103 certificaathouders

De KvINL rapporteert jaarlijks over de in- en uitstroom van certificaathouders. Aan
het begin van de verslagperiode 2016 waren er 96 certificaathouders. Gedurende
2016 zijn 15 certificaathouders toegetreden tot de markt, waarmee er 111
certificaathouders gedurende 2016 actief waren in de markt. 8 certificaathouders
zijn in 2016 vrijwillig uitgetreden. Aan het einde van 2016 waren er zodoende 103
certificaathouders.

Het aantal toetredende certificaathouders is min of meer constant in de periode
2013-2016: 2013 (15), 2014 (5), 2015 (12) en 2016 (15). Het aantal uittreders in de
periode fluctueert; van 2013 (22), tot 2014 (9), 2015 (12) en 2016 (8).

4. Betrouwbaarheid energielabels utiliteitsbouw
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

Nieuwe toetreders

#15

Certificaathouders 

#111

Vrijwillige uittreders

#8

Verplichte uittreders

#0

Rekenvoorbeeld:
― Bij een energiezuinig gebouw met energielabel A en Energie-Index 0,50 is de 

maximale toegelaten afwijking (8%): 0,04.
― Bij een gebouw met een hoge energie intensiteit met energielabel G en Energie-

Index 2,00 is de maximale toegelaten afwijking: 0,16.
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Het belang van energielabels neemt toe
De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een belangrijk maatschappelijk en
politiek thema. De gebouwde omgeving is een groot energieverbruiker in Nederland;
in 2016 was de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor 37% van het
energieverbruik. Om klimaat- en energiedoelstellingen te halen wordt o.a. ingezet
op het verbeteren van energieprestaties van gebouwen.
Het energielabel draagt bij aan het meetbaar maken van energieprestaties en geeft
inzicht in de labelklasses van utiliteitsgebouwen. Daarnaast wil de overheid
gebouweigenaren stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen op basis
van het energielabel.
Het belang van het energielabel neemt toe; dit blijkt ook uit politieke beslissingen
zoals het verplichtstellen van een energielabel (vanaf 2008) en het vanaf 2023
verplicht stellen van minimaal label C voor kantoorgebouwen. Tevens wordt de
labelplicht strenger gehandhaafd door de ILT. In het kader van de opgave voor de
verdere verduurzaming van de bebouwde omgeving liggen er mogelijk meer (label)
verplichtingen in het verschiet.
Niet alleen vanuit de overheid neemt het belang van een energielabel toe; ook
vanuit de vastgoedwereld is dit het geval. Vastgoedinvesteerders baseren
investeringsbeslissingen en risicoanalyses mede op basis van energielabels.
Financiële instellingen/banken gebruiken het label voor financieringsbeslissingen.
Het belang van een gunstig energielabel neemt door de beschreven ontwikkelingen
toe voor afnemers van energielabels en het hebben van een energielabel wordt
door veel vastgoedeigenaren niet (meer) enkel als ‘verplichting’ gezien.

Externe partijen willen meer dan “papieren” energieprestatie
De externe partijen van het kwaliteitssysteem (vastgoedpartijen) geven aan dat een
energielabel dient als één van de inputwaarden om de duurzaamheidsprestatie van

een gebouw te beoordelen. Een energielabel op zichzelf zegt de vastgoedeigenaar
niet zoveel; het is een ‘asset rating’ die inzicht geeft in het potentiële
energieverbruik van de ‘asset’ zonder rekening te houden met de gebruiker van het
‘asset’ (het daadwerkelijk verbruik en het beheer). Vastgoedpartijen geven aan dat
zij het liefst een combinatie van gegevens zouden hebben: een ‘asset rating’
(potentie van het gebouw) gecombineerd met daadwerkelijk energieverbruik door
de gebruiker. Door deze twee met elkaar te combineren kan de vastgoedeigenaar
op onderbouwde wijze het gesprek aangaan met de gebruiker van het gebouw over
het energieverbruik en mogelijke verbeteringen. Daarnaast kan de combinatie van
deze gegevens ook fungeren als een check met betrekking tot de labelklasse en
het realistische gehalte daarvan. In praktijk is het moeilijk voor vastgoedpartijen om
inzicht te krijgen in verbruiksgegevens van gebruikers.
De Dutch Green Building Council heeft een instrument ontwikkeld waarmee de
duurzaamheidsprestatie van een bestaand gebouw in kaart wordt gebracht op basis
van het gebouw (de ‘asset’), het beheer en het gebruik. Deze
beoordelingsmethodiek (BREEAM-NL In-Use) gebruikt het energielabel als één van
de inputwaardes en heeft tot doel bestaande gebouwen continu te verbeteren. De
GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) is een ander voorbeeld van
een methodiek om duurzaamheidsprestaties te bepalen.

De markt van energielabels in de utiliteitsbouw groeit en brengt
kwaliteitsrisico’s met zich mee
De toenemende vraag naar energielabels zorgt voor een groeiende markt. De
stijging in het aantal gecontroleerde energielabels laat de stijgende vraag naar
energielabels in de utiliteitsbouw duidelijk zien. Uitgaande van de regel dat 5% van
de afgegeven energielabels wordt gecontroleerd is het aantal afgegeven labels
vanaf 2013 van 5.000 stuks gestegen naar 12.820 stuks in 2016 (stijging van
156%). Het aantal EPA-U adviseurs is toegenomen van 450 in 2014 naar 824 begin
2018 (stijging van 83%).
De markt van EPA-U adviseurs is gevarieerd. Van éénpitters (de EPA-U adviseur is
de certificaathouder) tot koepelorganisaties en van certificaathouders die het
afgeven van energielabels als hoofdactiviteit uitvoeren tot certificaathouders die het

5. Evaluatie kwaliteitssysteem langs analysekader
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

1. Context van het kwaliteitssysteem: Bij de context gaat het om het krijgen van
inzicht in de belangrijke punten of ontwikkelingen die zowel binnen als buiten het
kwaliteitssysteem spelen en die relevant (kunnen) zijn voor het behalen van het
beoogde resultaat van het kwaliteitssysteem.

In dit hoofdstuk (‘Evaluatie kwaliteitssysteem langs analysekader’) wordt het kwaiteitssysteem energielabels utiliteitsbouw geëvalueerd langs de zes elementen van het
analysekader. Per element worden de bevindingen (conclusies) gepresenteerd, inclusief de zwakke plekken die geconstateerd worden binnen dit kwaliteitssysteem.
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afgeven van energielabels ‘er bij doen’ als nevenactiviteit.
De groeiende markt maakt dat EPA-U adviseurs meer labels moeten afgeven dan
voorheen (wat kan leiden tot tijdsdruk) en dat er relatief meer nieuwe EPA-U
adviseurs op de markt zijn. De inschatting is dat het een jaar of twee kost om
‘ingewerkt’ te raken als EPA-U adviseur. De ontstane druk in de groeiende markt en
het actief zijn op de markt van relatief meer ‘onervaren’ EPA-U adviseurs brengt
kwaliteitsrisico’s met zich mee.

Het risico van non-conformiteit afwegen tegen kosten en inspanning
De inrichting van het kwaliteitssysteem voor energielabels in de utiliteitsbouw (en
het daarbij behorende niveau van kwaliteitsborging) is het resultaat van een
voortdurende afweging tussen de kosten en inspanning die de inrichting van het
systeem met zich meebrengt versus de risico’s die non-conformiteit met zich
meebrengt.
Het niveau van kwaliteitsborging binnen het kwaliteitssysteem EPA-U kan verhoogd
worden door extra kosten/inspanningen te leveren; de continue afweging moet zijn
of dit opweegt tegen de risico’s van non-conformiteit. De vraag die dit oproept is wat
de risico’s zijn van non-conformiteit in het kwaliteitssysteem voor energielabels in de
utiliteitsbouw? Wat deze risico’s precies zijn is niet vastgelegd. Wel kan gesteld
worden dat deze risico’s geen extreme gezondheids- en/of veiligheidsrisico’s voor
de bevolking met zich meebrengen; dit moet meegenomen worden in de continue
afweging tussen de kosten van de inrichting van het kwaliteitssysteem (en nieuwe
maatregelen daarbinnen) en welke non-conformiteit het voorkomt.

Nieuw stelsel bepaling energieprestatie in ontwikkeling en brengt onrust met
zich mee
In 2020 treedt een nieuwe nationale bepalingsmethode om de energieprestatie van
gebouwen te bepalen (NTA 8800) in werking. Deze bepalingsmethode wordt in
2018 verder uitgewerkt. De ontwikkeling van dit nieuwe stelsel brengt onrust met
zich mee in de markt. Certificaathouders stellen zaken uit (zoals
opleidingen/deelnemen aan erkenningsregeling) omdat men in afwachting is van
een nieuwe methode. Verschillende partijen (certificatie-instellingen,
certificaathouders en FedEC) geven aan behoefte te hebben aan stabiliteit en rust
in het kwaliteitssysteem.

5. Evaluatie kwaliteitssysteem langs analysekader
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Er is behoefte aan duidelijkheid rondom verdeling van rollen en bijbehorende
taken, bevoegdheden en verantwoordelijken binnen het kwaliteitssysteem
Zoals weergegeven op pagina 13 is het kwaliteitssysteem voor energielabels in de
utiliteitsbouw een systeem waar veel verschillende partijen en gremia bij betrokken
zijn, met elk andere rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen
dit systeem.
De verschillende partijen hebben behoefte aan meer duidelijkheid / helderheid in de
verdeling van rollen en daarbij behorende taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden binnen het kwaliteitssysteem.
Het gaat daarbij in elk geval om de rol van het ministerie van BZK, de rol van de
schemabeheerder (KvINL) en de rol van de FedEC.
Vragen die leven met betrekking tot de verdeling van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden zijn:
― Wie is er eindverantwoordelijk voor het gehele systeem van kwaliteitsborging?
― Wie voert regie op dit gehele systeem? Wie voert regie op bepaalde thema’s?

Wat houdt regievoering in?
― Wie is verantwoordelijk voor kwaliteitsverbetering?
― Waar zijn de verschillende rollen (en bijbehorende taken, bevoegdheden en

verantwoordelijkheden) vastgelegd?
Er bestaan verschillen in rolopvatting en roluitvoering tussen de verschillende
partijen; sommige partijen zijn van mening dat een bepaalde taak bij zijn/haar rol
hoort, waar andere partijen van mening zijn dat die taak juist bij zijn/haar rol hoort.
Een voorbeeld hiervan is de uitvoering van het verbetertraject. Dit traject is
uitgevoerd door de FedEC. In de interviews komt naar voren dat partijen hierover
verbaasd zijn en vinden dat kwaliteitsverbetering de taak is van een andere partij
(bijvoorbeeld de KvINL).

De samenwerking en communicatie tussen de verschillende partijen in het
kwaliteitssysteem kan verbeterd worden
De samenwerking en communicatie tussen de verschillende partijen in het
kwaliteitssysteem kan verbeterd worden.
De communicatie over wijzigingen, nieuwe ontwikkelingen en anderszins verloopt
niet eenduidig en is niet helder. Zowel certificatie-instellingen als certificaathouders
zijn niet altijd tijdig op de hoogte van wijzigingen. Een voorbeeld daarvan is dat een
certificatie-instelling en een certificaathouder beiden een andere laatste versie
hebben van een interpretatiedocument en dat blijkt dat er nog een latere versie
beschikbaar is, waar beiden niet van af wisten. De communicatie richting alle
partijen in het kwaliteitssysteem is niet helder en daarnaast is de route van
communicatie niet altijd helder. Wie communiceert wanneer, waarover, op welke
manier en richting wie?
Er wordt onvoldoende samengewerkt door partijen binnen het kwaliteitssysteem.
Veelvuldig is aangegeven dat partijen meer moeten samenwerken. Bijvoorbeeld in
de verbetertrajecten, waarbij certificatie-instellingen nauwelijks betrokken waren bij
de opzet van het traject en KvINL en FedEC tegelijkertijd (los van elkaar) bezig
waren met het opzetten van verbetermaatregelen.
Er zijn allerlei gremia binnen het systeem die in principe goed functioneren maar de
afstemming tussen deze gremia en een overkoepelende blik op deze gremia wordt
gemist. De overleggen die er zijn, hebben een duidelijk doel, maar zijn vaak redelijk
operationeel/technisch van aard of richten zich op één specifiek thema (denk aan
de technische commissie of de examencommissie EPA-U). Een meer
regievoerend, overkoepelend afstemmingsoverleg dat zich richt op het
kwaliteitssysteem als geheel en de ontwikkelingen daarbinnen, wordt gemist.

Binnen KvINL zijn er veel gremia met grote vertegenwoordiging vanuit de
markt; besluitvorming van deze gremia duurt lang
De verschillende belangrijke marktpartijen zijn vertegenwoordigd in de verschillende
belangrijke gremia binnen de KvINL (denk aan de COEC, de CCvD, de
examencommissie EPA U-bouw en de Technische Commissie 9500). Partijen
onderkennen het belang van deze brede vertegenwoordiging in de gremia van de
KvINL. In bijlage 3 is de samenstelling van deze gremia weergegeven.
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2. Leiderschap: Goed leiderschap betekent dat er afstemming is tussen beleid en
strategie van de organisaties in het kwaliteitssysteem. Uitgangspunten uit de
strategie die relevant zijn voor het beleid zijn hierin terug te vinden en andersom.
Leiderschap betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de effectiviteit van het
kwaliteitssysteem. Tot slot worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor
relevante rollen toegekend en binnen de organisatie gecommuniceerd.
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Besluitvorming (zoals interpretatie- en wijzigingsbesluiten) moet verschillende
gremia (zowel de Technische Commissie 9500 als het CCvD) binnen de KvINL
doorlopen, wat leidt tot lange doorlooptijden tot besluitvorming.
Met name besluitvorming over een technische vraag die leidt tot een
interpretatiedocument duurt lang. Om te zorgen dat een certificaathouder niet te
lang hoeft te wachten is het besluitvormingsproces voor dergelijke vragen
geformaliseerd (zie bijlage 4), waarin is vastgelegd dat er drie typen vragen
bestaan:
― Reeds beantwoorde vragen of vragen die in de ISSO beantwoord worden;
― Vragen die gericht zijn op verduidelijking van de bestaande methode;
― Vragen waar voor beantwoording de methode nog niet toereikend is.
De eerste categorie kan direct beantwoord worden door de persoon bij de FedEC
die de vragen verzamelt vanaf het adviesplatform. De tweede en derde categorie
gaan door naar het expertteam. Het expertteam formuleert een antwoord en dit
antwoord gaat dan via de FedEC terug naar de vragensteller. Wanneer het een
vraag betreft uit de laatste categorie, wordt er een antwoord geformuleerd onder
voorbehoud van goedkeuring van de technische commissie of het CCvD. De
antwoorden op vragen uit de tweede en derde categorie gaan door naar de
technische commissie om daar besproken te worden. In geval van een type 3 vraag
wordt het antwoord tevens vastgelegd in een interpretatiedocument. Het precieze
stroomschema van deze besluitvorming is weergegeven in bijlage 4.
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Het (gebruik van) EPA Adviesplatform.nl kan verder geoptimaliseerd worden
Het oude platform (elabel.pleio.nl) is nog steeds raadpleegbaar. Er kunnen geen
nieuwe vragen meer worden gesteld. Om verwarring te voorkomen en complexiteit
te reduceren (hoe meer bronnen, hoe ingewikkelder) is men van mening dat het
oude platform definitief moet worden gesloten om te zorgen dat er één platform is
waar de EPA-U adviseur naar toegaat voor informatie.
Het nieuwe platform (epa-adviesplatform.nl) is opgestart vanuit het verbetertraject
van FedEC. Dit platform is ook toegankelijk voor niet-leden. Alle partijen erkennen
het belang van een dergelijk platform. Het is een belangrijk middel voor EPA-U
adviseurs (en andere partijen in het kwaliteitssysteem) dat dient ter ondersteuning in
de methodiek en werkwijze. De EPA-U adviseurs weten dit adviesplatform goed te
vinden (ruim 75% van de vakbekwame adviseurs maakt er gebruik van). Het
adviesplatform kan verder geoptimaliseerd worden. Certificaathouders zijn van
mening dat beantwoording van vragen via dit platform lang duurt. Vaak hebben zij
(gezien de aard van hun werkzaamheden) snel antwoord nodig, maar het doorlopen
van het proces van een vraag tot en met een nieuw interpretatiedocument duurt
lang. De reactietijd (van vraag tot en met interpretatiedocument) bedraagt weken en
kan oplopen tot maanden. Het besluitvormingsproces hiervoor is afgelopen jaar
geformaliseerd door het CCvD. Deze route maakt dat certificaathouders sneller een
antwoord (onder voorbehoud) krijgen. Deze geformaliseerde route is weergegeven
in bijlage 4. Uit de interviews blijkt dat deze geformaliseerde route nog niet goed
bekend is onder de partijen binnen het kwaliteitssysteem.
Naast een voor alle partijen helder proces ‘van vraag tot antwoord’ kan het platform
beter worden ingezet als centrale plek voor de adviseur, waar op overzichtelijke
wijze de benodigde informatie wordt gepresenteerd en waar wordt gecommuniceerd
over wijzigingen (bijvoorbeeld door berichten te versturen vanuit het platform).

Het EPA Adviesplatform werd gefinancierd vanuit het verbetertraject; de vraag is
hoe dit platform kan worden doorgezet en hoe dit wordt gefinancierd.

De communicatie richting certificatie-instellingen en certificaathouders kan
verbeterd worden
De certificatie-instellingen en certificaathouders geven aan dat zij de communicatie
vanuit de andere partijen in het kwaliteitssysteem niet optimaal vinden. Soms
worden wijzigingen wel duidelijk gecommuniceerd, soms niet. Dat maakt dat
partijen soms met verouderde versies van bijvoorbeeld een interpretatiebesluit
werken. De waarde van nieuwsbrieven vanuit verschillende partijen wordt als
wisselend ervaren.

De documentatie die de certificaathouder en certificatie-instellingen tot hun
beschikking hebben is zeer uitgebreid en wordt als onoverzichtelijk ervaren
Er is veel (uitgebreide) documentatie beschikbaar: Beg/Reg/BRL 9500 incl.
wijzigingsbladen/ISSO-publicatie 75/NEN-normen waarop de ISSO-publicatie is
gebaseerd/het overzicht van interpretatie- en wijzigingsbesluiten/beantwoording van
vragen op het oude en het nieuwe platform.
Certificaathouders en certificatie-instellingen werken soms met verouderde
documenten. Dit geldt met name voor het overzicht van interpretatie- en
wijzigingsbesluiten.
Het geheel van documentatie en de wijzigingen daarbinnen (soms wijziging op
wijziging) wordt als onoverzichtelijk en complex ervaren door verscheidene
certificatie-instellingen en certificaathouders.
Een aantal certificatie-instellingen geeft aan dat er te veel de neiging bestaat allerlei
uitzonderingen vast te gaan leggen in besluiten; dat leidt tot het gevoel dat men
door de bomen het bos niet meer ziet.

Alle partijen in het kwaliteitssysteem erkennen dat het van groot belang is dat
EPA-U adviseurs hun kennis op peil houden; over de manier waarop
verschillen de meningen
Onderdelen van het verbeterproject van de FedEC waren de bijscholingscursussen
en de erkenningsregeling om de vakbekwaamheid van adviseurs te waarborgen.
De waarde van deze erkenningsregeling wordt (nog) niet (h)erkend door de
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3. Ondersteuning, mensen en middelen: Hierbij gaat het om randvoorwaarden
voor het uitvoeren en beheersen van het kwaliteitssysteem, zoals middelen voor
implementatie, beheersing en verbetering van het systeem, benodigde
competenties, mate waarin medewerkers zich bewust zijn van de werking van het
kwaliteitssysteem en de gevolgen van het niet voldoen aan bijbehorende eisen,
interne en externe communicatie ten aanzien van het kwaliteitssysteem en het
beheer van documentatie en certificaten.
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verschillende partijen (met name door de certificatie-instellingen en
certificaathouders) in het kwaliteitssysteem.
De waarde van (bij)scholing wordt door alle partijen erkend. Op dit moment is er
sprake van een examen dat wordt afgenomen door CITO. Dit examen is verplicht
om vakbekwaam EPA-U adviseur te kunnen zijn. Daarnaast worden er op dit
moment (als onderdeel van het verbetertraject) opfriscursussen/
bijscholingscursussen georganiseerd door de FedEC.
Er is een opleidingsplan gepresenteerd vanuit de opleiders. Tegelijkertijd kwam
KvINL met een voorstel tot verplichte bijscholing. Dit voorstel van KvINL wordt
uitgerold binnen EPA-W en staat op de planning voor 2018 om tot besluitvorming te
komen om dit voorstel ook binnen EPA-U te implementeren.
Dat bijscholing van belang is, wordt algemeen erkend, maar over de manier van
invulling van bijscholing bestaan verschillende meningen. De verschillen in
meningen hebben betrekking op het al dan niet verplichte karakter van de
bijscholing, het al dan niet vaste karakter van het curriculum (wel of niet afstemmen
op de leerbehoefte van de specifieke adviseur/certificaathouder), de manier waarop
hierop gestuurd gaat worden (bijvoorbeeld: adviseert CI welke cursussen moeten
worden gevolgd?) en het tegengaan van perverse prikkels (dat de adviseurs
cursussen gaan volgen over onderwerpen waar men al ervaren in is).
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Certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie zijn niet “strenger” gaan
controleren; wel zijn er interpretatie- en wijzigingsbesluiten genomen
waardoor er meer “regels” zijn waarvan kan worden afgeweken
Certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie geven aan dat zij controleren
volgens de geldende normen. Voor de Raad van Accreditatie is de ISO-17065 en
het ‘Specifiek Accreditatie Protocol (SAP) voor Productcertificatie BRL 9500
Energieprestatieadvisering’ van toepassing. Certificatie-instellingen hanteren de
BRL 9500 en de ISSO 75 bij het uitvoeren van audits bij certificaathouders.
Het certificatieschema zelf is de laatste jaren ongewijzigd gebleven. De laatste
versie van de BRL 9500, delen 00 en 03, dateert van 31 augustus 2011 (inclusief
een wijzigingsblad voor beide delen gedateerd van 1 augustus 2015); de laatste
versie van de ISSO 75.1 dateert van 12 september 2013.
De RvA en de certificatie-instellingen geven aan dat zij niet strenger zijn gaan
controleren op bestaande richtlijnen. In de afgelopen jaren zijn er wel de nodige
interpretatie- en wijzigingsbesluiten genomen. Dit betreft drie interpretatiebesluiten
voor de BRL9500-00, twee wijzigingsbesluiten voor de ISSO-publicatie 75.1 en twee
interpretatiebesluiten voor de ISSO-publicatie 75.1. Deze besluiten hebben er toe
geleid dat er wel meer “regels” zijn gekomen waar van af kan worden geweken
(zoals de regel dat vijf of meer afwijkingen ook een kritieke afwijking betreft). Deze
besluiten worden gemaakt om de betrouwbaarheid van labels te vergroten en de
risico’s in het kwaliteitssysteem op non-conformiteit te mitigeren.

In de BRL 9500-03 is niet vastgelegd dat het werk van alle EPA-U adviseurs
jaarlijks moet worden beoordeeld als onderdeel van de interne
kwaliteitsbewaking
In de BRL 9500-00 is vastgelegd dat de interne kwaliteitsbewaking van de
certificaathouder van zodanige aard moet zijn dat ter beoordeling van de certificatie-
instelling zeker is gesteld, dat de onder certificaat geleverde werkzaamheden
voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot het energielabel en de
werkzaamheden.

Onderdeel van de interne kwaliteitsbewaking is dat de vakbekwaamheid van een
EPA-U adviseur eens in de drie jaar wordt beoordeeld. Voor EPA-W (BRL9500-01)
is hieraan toegevoegd dat in de interne kwaliteitsbewaking tevens jaarlijks 2% van
het aantal afgemelde indexen per adviseur wordt beoordeeld.
In de BRL 9500-03 zijn geen aanvullende eisen opgenomen over het jaarlijks
controleren van labels van elke EPA-U adviseur als onderdeel van de interne
kwaliteitsbewaking. Hierdoor kan het binnen de EPA-U theoretisch gezien
voorkomen dat het werk van een onervaren EPA-U adviseur een aantal jaren
achtereen niet wordt gecontroleerd. Certificatie-instellingen geven echter aan dat zij
hier zelf in hun auditprogramma wel rekening mee houden, onder andere doordat er
in de BRL 9500-03 wel is vastgelegd dat de te controleren energielabels worden
geselecteerd op basis van een aselecte steekproef of op basis van
representativiteit.

De bepalingsmethode leidt bij energiezuinige gebouwen sneller tot een
kritieke afwijking
Zoals eerder gesteld leidt een absolute afwijking bij een energiezuinig gebouw (met
een lage Energie-Index) sneller tot een kritieke afwijking dan een absolute afwijking
bij een minder energiezuinig gebouw.
De certificatie-instellingen geven aan dat deze wijze van bepalen van een kritieke
afwijking leidt tot een vertekend beeld van de ontwikkeling in het aandeel kritieke
afwijkingen.
Tegelijkertijd wordt aangegeven dat, wanneer het risico in het kwaliteitssysteem op
non-conformiteit hoger is voor energiezuiniger gebouwen, deze ‘strengere’ definitie
mogelijk gerechtvaardigd zou zijn. Met andere woorden: Wanneer dezelfde fout een
grotere impact heeft voor energiezuinige gebouwen, is het mogelijk gerechtvaardigd
hierop ‘strenger’ te zijn dan wanneer dezelfde fout voorkomt bij minder
energiezuinige gebouwen.
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4. Compliance- en risicomanagement: Dit aspect richt zich op de wijze waarop
afspraken zijn gemaakt om de betrouwbaarheid (compliance) te vergroten en risico’s
in het kwaliteitssysteem te mitigeren.
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Processen op het niveau van certificatie-instellingen en certificaathouders zijn
de laatste jaren niet ingrijpend gewijzigd
De processen met betrekking tot de interne en externe kwaliteitsbewaking zijn de
laatste jaren niet ingrijpend gewijzigd. Deze processen worden beschreven in de
BRL9500 (delen 00 en 03) en dateren van 2011, incl. wijzigingsblad 2015.
In de BRL9500 (delen 00 en 03) is een procesbeschrijving/’protocol’ gegeven voor
de interne kwaliteitsbewaking zoals de certificaathouder die moet uitvoeren en van
de externe kwaliteitsbewaking zoals die door de certificatie-instelling moet worden
uitgevoerd bij de certificaathouder.

Er is nog geen sluitend proces voor het voorkomen van overstappen van
slecht functionerende certificaathouders/EPA-U adviseurs naar andere
certificatie-instellingen
Op dit moment is het mogelijk dat een certificaathouder voor dezelfde delen van de
BRL is gecertificeerd bij meerdere certificatie-instellingen. Dit kan tot gevolg hebben
dat wanneer de ene CI bepaalde sancties oplegt, de certificaathouder doorgaat met
haar activiteiten onder certificaat van een andere CI.
Daarnaast is het mogelijk dat, wanneer een certificaathouder wordt geschorst / een
certificaat wordt ingetrokken, certificaathouders opnieuw naar de KvK gaan en
onder een andere naam wederom de markt betreden en gecertificeerd worden.
Certificatie-instellingen geven tevens aan dat energielabels die zijn afgekeurd door
een CI (omdat daarbinnen ‘kritieke afwijkingen’ zijn aangetroffen), soms opnieuw
worden afgemeld in de online database onder de naam van een andere/nieuwe
certificaathouder.
Het voorkomen van deze praktijken is moeilijk. Er wordt niet gewerkt met ‘black
lists’. Het werken met dergelijke lijsten brengt vraagstukken met zich mee met
betrekking tot onder andere privacy. Wanneer een black list op het niveau van
certificaathouders wordt bijgehouden, is het mogelijk dat certificaathouders onder
een andere naam op de markt komen, waardoor ze niet herkenbaar zijn. Wanneer
een black list op het niveau van EPA-U adviseurs wordt bijgehouden, brengt dit
vraagstukken met zich mee op gebied van eerlijke behandeling; wanneer een

certificaathouder haar EPA-U adviseurs bijvoorbeeld onder grote tijdsdruk zet, is
het mogelijk niet fair de EPA-adviseur zelf hiervoor af te straffen.

Voor het beantwoorden van vragen is een procesbeschrijving opgesteld; deze
is nog niet duidelijk voor alle partijen
Om de onduidelijkheid rondom de status van antwoorden op gestelde vragen op te
heffen is er een procesbeschrijving opgezet en geformaliseerd voor de
beantwoording van vragen. Deze procesbeschrijving betreft de volgende
procesgang (zie tevens bijlage 4). De input is een binnenkomende vraag van een
certificaathouder of certificatie-instelling. De output is de beantwoording van de
vraag middels een antwoord of een interpretatiebesluit. Wanneer de vraag tot een
interpretatiebesluit leidt, verloopt de vraag de route via een expertteam, naar de
technische commissie, naar de CCvD.
De status van de antwoorden en de termijn waarop deze van kracht is, is
verduidelijkt; het expertteam kan voorlopige antwoorden verschaffen die van kracht
zijn totdat het CCvD het nieuwe interpretatiebesluit opneemt. Ondanks de nieuwe
procesbeschrijving, blijkt uit de gesprekken dat het voor partijen (met name de
certificatie-instellingen en de certificaathouders) op dit moment (nog) niet duidelijk is
wat de status is van de antwoorden.
De geformaliseerde procesbeschrijving is nog niet doorlopen voor een vraag; de
werking van de opgestelde procesbeschrijving in praktijk is zodoende nog
onbekend.

5. Evaluatie kwaliteitssysteem langs analysekader
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

5. Proces en uitvoering: Hierbij gaat het om de wijze waarop processen en
procedures zijn ingeregeld en hoe hier operationeel uitvoering aan wordt gegeven
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De interne en externe audits die worden uitgevoerd zijn in zichzelf al
kwaliteitsverbeteringen
Het certificatieschema bevat een continue Plan-Do-Check-Act cyclus doordat is
vastgelegd hoe de interne en externe kwaliteitsbewaking er uitziet. De uitvoering
van interne en externe audits door respectievelijk de certificaathouders en de
certificatie-instellingen zijn beschreven in de BRL9500 (delen 00 en 03). Deze
beschrijvingen kunnen gezien worden als het Plan-element, vervolgens wordt de
interne en externe kwaliteitsbewaking uitgevoerd (‘Do’), de uitkomsten van deze
kwaliteitsbewaking worden vastgelegd (‘Check’) en hieraan worden acties/sancties
verbonden om de kwaliteit van het werk en daarmee de labels te verbeteren (‘Act’).
Bij non-conformiteit worden maatregelen opgelegd waarop de certificaathouder
weer aan de certificatie-instelling moet laten zien hoe hij de verbetering heeft
vormgegeven. Met andere woorden: de audits, zoals beschreven in de BRL,
betreffen in zichzelf evaluatie van prestaties en verbetermanagement voor de
certificaathouders. Het verbeteren van kwaliteit ligt zodoende ook primair in deze
interne en externe kwaliteitsbewaking.
Wanneer de kwaliteit van labels niet naar wens is, zal daarom ook eerst gekeken
moeten worden naar het in praktijk functioneren van deze interne en externe
kwaliteitsbewaking.

De PDCA-cyclus van KvINL, zoals vastgelegd in de monitoringrapportages,
heeft een verbeterslag doorgemaakt
De PDCA-cyclus van de KvINL, die gericht is op de resultaten van het toezicht van
CI’s op certificaathouders, heeft een verbetering doorgemaakt in het laatste jaar
(2016).
KvINL heeft gewerkt aan verduidelijking van de cijfers en monitoringrapportage door
de analyse van de onderliggende oorzaken te verbeteren en meer duiding te geven
aan de cijfers. Wanneer de monitoringrapportages meer inzicht verschaffen in de
oorzaak van de gemaakte fouten/afwijkingen, zal er gerichter kunnen worden
ingezet op verbetermaatregelen. In 2016 is de monitoringrapportage vergezeld van
een notitie waarin getracht wordt een duiding te geven van de ontwikkeling die

gezien wordt in de afgelopen jaren. Ook zijn in de rapportage van 2016
verbeteracties gekoppeld aan de resultaten; deze acties kunnen gezien worden als
bijsturing (‘act’) en fungeren tegelijkertijd als plannen voor het komend jaar waarop
gerapporteerd kan worden. De manier waarop hier vervolgens op wordt
gerapporteerd, is nog niet bekend aangezien de 2017-rapportage nog niet
beschikbaar is. Uit gesprekken blijkt dat geen formele, meetbare terugkoppeling is
voorzien.
Over het ‘check’-element in de bestaande PDCA-cyclus van de KvINL bestaat
discussie. De manier waarop non-conformiteit wordt gemeten (middels ‘kritieke
afwijkingen’) en de betekenis van de ontwikkeling in dit getal, wordt ter discussie
gesteld (zie voorgaande pagina’s). Vragen die hierbij van belang zijn:
― Wat zeggen de cijfers over het functioneren van de interne en externe

kwaliteitsbewaking?
― Wat zeggen de cijfers over de kwaliteit van energielabels?
― Welke interne en externe ontwikkelingen zijn van belang om de cijfers te kunnen

duiden?
De monitoringrapportages worden besproken in de overleggen van de KvINL met
de vier certificatie-instellingen. Er wordt besproken hoe wordt bijgestuurd door de
verschillende partijen. Er worden sinds dit jaar verslagen gemaakt van deze
bijeenkomsten.
De ingezette verbeterslag kan verder doorontwikkeld worden. De
monitoringrapportages kunnen verder worden verbeterd door op heldere wijze
verslag te leggen van de gestelde plannen/doelstellingen/verbetermaatregelen en
de manier waarop hier opvolging aan wordt gegeven. Ook de duiding van cijfers
kan (aan de hand van de hierboven gestelde vragen) verder geoptimaliseerd
worden.

5. Evaluatie kwaliteitssysteem langs analysekader
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

6. Evaluatie van de prestatie en verbetermanagement: Het monitoren, meten (en 
bijbehorende meetmethode), analyseren en verbeteren van de prestatie om inzicht 
te krijgen in het functioneren van het kwaliteitssysteem. Vervolgens het definiëren 
van verbetermaatregelen en sturen op de uitvoering hiervan. 

De Plan-Do-Check-Act cyclus van het gehele
kwaliteitssysteem is onvoldoende gestructureerd
vormgegeven
Er wordt voor het kwaliteitssysteem als geheel (en de
verschillende partijen daarbinnen) niet op
gestructureerde wijze gerapporteerd langs vooraf
gestelde doelstellingen. (Continue) Verbetering wordt
op dit moment ad hoc vormgegeven.
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Verbetermaatregelen FedEC
De verbetermaatregelen die FedEC heeft genomen in het kwaliteitsborgingstraject
zijn op te delen in drie maatregelen:
― Het organiseren van bijscholingscursussen en instructiemiddagen voor EPA-U

adviseurs (waar 164 adviseurs aan hebben deelgenomen);
― Het opzetten van een erkenningsregeling met daaraan gekoppeld

intervisiebijeenkomsten (waar 27 adviseurs in zijn toegetreden);
― Het oprichten van het EPA Adviesplatform.nl dat functioneert als een helpdesk

voor de EPA-U adviseur (waar 75% van de vakbekwame adviseurs gebruik van
maakt).

Een gedetailleerd overzicht van de door FedEC genomen maatregelen en daarmee
bereikte resultaten is opgenomen in bijlage 5.

Impact verbetermaatregelen FedEC
De impact van de door FedEC genomen verbetermaatregelen op de kwaliteit van
energielabels en/of op de betrouwbaarheid van Energie-Indexen en/of op het aantal
kritieke afwijkingen is niet eenduidig vast te stellen.
Wel kan gesteld worden dat het organiseren van bijscholing als impact heeft gehad
dat partijen binnen het kwaliteitssysteem dit als nuttig en belangrijk zien (ook al
verschilt de mening over de wijze waarop hier invulling aan moet worden gegeven).
De impact van het oprichten van het adviesplatform is dat er een centraal platform
aanwezig is binnen het kwaliteitssysteem wat verder geprofessionaliseerd en
geoptimaliseerd kan worden tot een volwaardige helpdesk die het werk van de EPA-
U adviseur overzichtelijker en makkelijker maakt (met als uiteindelijk resultaat een
verbeterde kwaliteit van het werk van de EPA-U adviseur). Alle partijen erkennen
het belang van een goed ingericht en overzichtelijk platform.
De impact van de erkenningsregeling is tot op heden zeer klein; partijen
(h)erkennen de toegevoegde waarde van deze regeling niet. Tegelijkertijd bestaat
de mogelijkheid dat deze regeling aan waarde wint wanneer de markt dit oppikt
(wanneer de markt na de nieuwe bepalingsmethode mogelijk wat stabiliseert).

Verbetermaatregelen KvINL
De KvINL heeft de afgelopen jaren de volgende verbetermaatregelen genomen:
― De KvINL heeft een regeling opgesteld met betrekking tot verplichte bijscholing

en heeft gepland de besluitvorming over deze regeling voor de EPA-U rond te
krijgen in 2018. De verplichte bijscholing houdt ‘opfriscursussen’ in voor de EPA-
U adviseur/opnemer. Voor deze cursussen zullen de veelgemaakte fouten als
uitgangspunt worden gehanteerd.

― In de monitoringrapportage 2016 (versie 13 april 2017) wordt een lijstje
genoemd met activiteiten die KvINL zal ondernemen. Dat betreft de volgende
acties:

6. Evaluatie verbetermaatregelen
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de deelvragen 3b en 3c centraal: Welke (aanvullende) maatregelen zijn tussen 1 september 2014 en 1 september 2017 door
de verschillende partijen (zoals KvINL, FedEC) binnen dit kwaliteitssysteem genomen om tot deze huidige situatie te komen? En wat is de impact geweest van de
genomen maatregelen op het kwaliteitssysteem? De genomen maatregelen door de KvINL en de FedEC en de impact van deze maatregelen worden inzichtelijk gemaakt.

1. Om inzicht te krijgen in de achtergronden en factoren die ten grondslag liggen 
aan de gemaakte fouten gaat KvINL op korte termijn gesprekken voeren met 
de certificaathouders die voor de relatief grote aantallen afwijkingen 
verantwoordelijk zijn; 

2. KvINL gaat ook op korte termijn over de achterliggende oorzaken in gesprek 
met de voor de BRL9500 geaccrediteerde certificatie-instellingen; 

3. Aan de hand van de uitkomsten van deze gesprekken eventuele verdere 
activiteiten initiëren; 

4. KvINL gaat actiever en breder communiceren met EPA-adviseurs 
(bijvoorbeeld via alertfunctie), ook over de resultaten van de 
monitoringrapportage; 

5. KvINL zal de wens tot een nadere afweging van betrouwbaarheid versus 
nauwkeurigheid en aantal opnamevariabelen inbrengen in de projectgroep die 
zich bezighoudt met de ontwikkeling van een nieuwe 
energieprestatieberekeningsmethodiek; 

6. KvINL gaat nadenken over mechanismen / prikkels waarmee het door 
certificaathouders investeren in opleidingen en kwaliteit bij de certificaathouder 
wordt (benchmark / bonus-malussysteem); 

7. Afhankelijk van het beeld dat uit de gesprekken naar voren komt, zal het 
CCvD van KvINL zich buigen over hoe om te gaan met oorzaken die buiten de 
directe invloedssfeer van BRL9500 liggen. 
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Impact verbetermaatregelen KvINL
De impact van de genomen/te nemen verbetermaatregelen door KvINL is op dit
moment nog niet zichtbaar. Deze zal gedeeltelijk tot uiting komen in de
monitoringrapportage over 2017.
Dat bijscholing impact heeft op de kwaliteit van het werk, wordt algemeen erkend.
Een aantal partijen is echter van mening dat de voorgestelde invulling van de
bijscholing niet de gewenst impact zal hebben. De ideeën over het karakter van de
bijscholing verschillen op de volgende punten:
― Het al dan niet ‘verplichtende’ karakter van bijscholing.
― Het al dan niet bieden van een ‘vast’ curriculum (het opfrissen op basis van

meest gemaakte fouten) of een ‘flexibel’ curriculum afgestemd op de specifieke
behoeften van de deelnemer.

― Het al dan niet verbinden van een toets aan de opleiding.
― Het al dan niet accrediteren van opleidingen.
De verwachte impact hangt af van verschillende overwegingen: de kosten voor de
EPA-U adviseur en de certificaathouder, de verschillende behoeften die er zijn bij
verschillende type certificaathouders (installatiebedrijven versus bouwkundige
bedrijven) en nieuwe ontwikkelingen (EPA-U adviseurs zijn terughoudend met het
volgen van bijscholing in verband met de nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800)).
De impact van bijscholing op het huidige kwaliteitssysteem zal, gezien de
ontwikkelingen, klein zijn, omdat de tijdsspanne waarin de bijscholing impact kan
hebben, maar klein is (maximaal 2 jaren).
De impact van de genoemde verbeteracties op de vorige pagina is als volgt.
― Van de acties 1, 2 en 3 is het resultaat dat de KvINL heeft gesproken met de

CI’s waar de drie certificaathouders met de meeste kritieke afwijkingen toe
behoren. Met de certificaathouders zelf is niet gesproken, vanwege
geheimhouding waar de CI aan gebonden is. Uit de gesprekken met de CI’s is
echter geconstateerd dat de bedrijven na het afleggen van extra
controlebezoeken door de CI afdoende verbetermaatregelen hebben getroffen
en dat de fouten (vrijwel) niet meer zijn aangetroffen. Ook de RvA toonde zich
tevreden over de aanpak van de CI’s. De KvINL heeft op basis hiervan
geconstateerd dat de controlemethodiek werkt en resultaat oplevert. Voor de
rapportage van 2017 heeft KvINL de cijfers van de drie certificaathouders apart
opgevraagd om te kunnen monitoren of de prestaties blijvend verbeterd zijn.

― De gedachtenvorming over actiepunten 4 en 6 vindt op dit moment plaats; de
impact daarvan is zodoende nog onbekend. Het lijkt voor de hand liggend om
deze actiepunten vooral mee te nemen in de ontwikkeling van de NTA 8800.

― Actiepunten 5 en 7 worden meegenomen in de ontwikkeling van de NTA 8800.
De impact van deze actiepunten is zodoende nog onbekend.

Overige maatregelen en verwachte impact
De overige belangrijke maatregelen die zijn genomen binnen het kwaliteitssysteem
om de kwaliteit te verbeteren en de verwachte impact daarvan zijn:
― De aanscherping van de definitie van een kritieke afwijking bij herhaalde

afwijking en dientengevolge schorsing certificaat (CCvD KvINL d.d. 30 maart
2017). De impact van deze maatregel is dat de definitie is verscherpt en de
verwachting is dat deze maatregel meer kritieke afwijkingen tot gevolg heeft.

― De formalisering van het EPA-U adviesplatform en de formalisering van het
proces voor de beantwoording en de status van vragen. De KvINL heeft dit in
samenwerking met de FedEC uitgevoerd. De impact hiervan op het
kwaliteitssysteem is dat het duidelijkheid schept voor de adviseur en de
certificatie-instelling (en andere partijen) over de te hanteren interpretatie. De
communicatie rondom deze formalisering is onvoldoende geweest aangezien uit
de interviews blijkt dat veel partijen onvoldoende op de hoogte zijn hiervan en/of
dat er nog onduidelijkheden bestaan.

― Het verbeteren van de monitoringrapportages door duiding te geven aan de
cijfers. De impact hiervan is dat er meer bekend wordt over de oorzaken van
afwijkingen zodat gerichter verbetermaatregelen kunnen worden getroffen.

6. Evaluatie verbetermaatregelen
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw
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Het aandeel kritieke afwijkingen is toegenomen in de periode 2013-2016.
Voorzichtigheid is geboden bij het trekken van conclusies ten aanzien van de
betrouwbaarheid op basis van deze informatie
Het aandeel kritieke afwijkingen binnen de gecontroleerde energielabels neemt toe
in de periode 2013 tot en met 2016. Het verdient echter geen aanbeveling op basis
van deze stijging één op één conclusies te trekken over de betrouwbaarheid en/of
de kwaliteit van de energielabels. Het aandeel kritieke afwijkingen kan niet één op
één gelijk gesteld worden aan betrouwbaarheid en/of kwaliteit van energielabels. De
ontwikkeling in de waarde van deze indicator moet geduid worden aan de hand van
verschillende interne en externe factoren, die in gezamenlijkheid maken dat het
aandeel kritieke afwijkingen toeneemt.

Het kwaliteitssysteem is, zeker na implementatie van verbetermaatregelen,
geschikt om kwaliteit van energielabels op adequate wijze te waarborgen
Het kwaliteitssysteem voor energielabels in de utiliteitsbouw kent een bepaald
niveau van kwaliteitsborging. Dit niveau van kwaliteitsborging brengt bepaalde
kosten en inspanningen met zich mee, om dit niveau te handhaven. Ook
aanpassingen van dit niveau brengen bepaalde kosten en inspanningen met zich
mee, voor de verschillende partijen binnen het kwaliteitssysteem. Deze kosten en
inspanningen moeten altijd afgewogen worden tegen de risico’s die non-conformiteit
met zich meebrengen. Dit geldt ook voor het kwaliteitssysteem voor energielabels.
Op hoofdlijnen kan gesteld worden dat er binnen het huidige kwaliteitssysteem al
zeer veel is ingericht op gebied van interne en externe kwaliteitsbewaking om de
kwaliteit van energielabels te borgen. Tegelijkertijd zijn er verbetermaatregelen
mogelijk om het kwaliteitssysteem beter te laten functioneren en daarmee de
kwaliteit van energielabels verder te verbeteren. Het systeem zou, zeker na
implementatie van de verbetermaatregelen, moeten kunnen voorzien in adequate
monitoring en borging van de kwaliteit van energielabels.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het definiëren van een acceptabel niveau van
kwaliteit van groot belang is. De markt van energielabels is op dit moment in
ontwikkeling en dat maakt dat een acceptabel niveau anders kan zijn dan in een
volledig gestabiliseerde markt.

Het belang van energielabels neemt toe en de markt groeit; binnen het
kwaliteitssysteem bestaan er onduidelijkheden over rolverdeling en verlopen
communicatie en samenwerking suboptimaal
De context waarbinnen het kwaliteitssysteem zich afspeelt, verandert en is zeer
dynamisch. Het belang van energielabels neemt toe. Externe partijen (zoals
vastgoedpartijen) zijn tevens geïnteresseerd in het energielabel. Deze partijen zijn
echter geïnteresseerd in méér dan een papieren energielabel. Inzicht in het
daadwerkelijke verbruik is voor deze partijen van minstens zo veel belang. Het
toegenomen belang van energielabels in de utiliteitsbouw blijkt tevens uit de
groeiende markt voor energielabels. Deze groeiende markt brengt kwaliteitsrisico’s
met zich mee (door de tijdsdruk die ontstaat en relatief meer ‘onervaren’ adviseurs).
De ophanden zijnde ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe
bepalingsmethode (NTA 8800) brengen onrust met zich mee in het huidige
kwaliteitssysteem.
Met betrekking tot leiderschap is er onvoldoende duidelijkheid rondom de regierol in
dit kwaliteitssysteem en wat deze regierol inhoudt. Tegelijkertijd zijn ook andere
rollen en bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
onvoldoende duidelijk (vastgelegd).
Naast een duidelijke rolverdeling, kan de samenwerking en de communicatie
tussen de verschillende partijen in het kwaliteitssysteem sterk verbeterd worden. In
de verschillende gremia van de KvINL zijn de verschillende partijen goed
vertegenwoordigd; besluitvorming van deze gremia duurt echter lang.
De belangrijkste ondersteunende middelen die de EPA-adviseur tot zijn/haar
beschikking heeft zijn opleidingen, het adviesplatform, de documentatie en de
communicatie die in verschillende vormen tot de adviseur komt (denk aan
nieuwsbrieven e.d.). Algemeen erkend wordt dat deze middelen van belang zijn
voor de adviseur; tegelijkertijd is er verdere optimalisatie mogelijk. Het platform kan
verder geprofessionaliseerd worden. De documentatie wordt als uitgebreid en
onoverzichtelijk ervaren. Communicatie over wijzigingen kan beter en
uitzonderingen moeten niet allemaal in regels vervat worden. Bijscholing moet
worden georganiseerd (ook in het nieuwe systeem), maar over de manier waarop
verschillen de meningen.

7. Conclusies 
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

In dit hoofdstuk staan de conclusies centraal die voortkomen uit de analyse van de betrouwbaarheid van energielabels en de evaluatie van het kwaliteitssysteem en de
genomen maatregelen. Het hoofdstuk sluit af met het antwoord op de vraag 3a: Welke zwakke plekken zijn er aanwezig in het kwaliteitssysteem?
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Op gebied van compliance- en risicomanagement kan gesteld worden dat het
certificatieschema en de ISO-17065 (op basis waarvan CI’s worden geaccrediteerd)
de laatste jaren ongewijzigd zijn gebleven. CI’s en RvA geven aan de laatste jaren
niet op een andere wijze (‘strenger’) te controleren. Wel zijn er in de afgelopen jaren
een aantal interpretatie- en wijzigingsbesluiten genomen die effect hebben gehad
op de mogelijke afwijkingen (‘meer regels’ betekent meer aspecten waar op
afgeweken kan worden).
Het feit dat het certificatieschema de laatste jaren niet is gewijzigd, komt tevens tot
uiting in het vrijwel ongewijzigde proces van interne en externe kwaliteitsbewaking.
Een proces binnen het kwaliteitssysteem dat geformaliseerd is, betreft het proces
van vragen tot antwoorden (soms in een interpretatiedocument) richting
vragenstellers. Dit proces is nog onvoldoende gecommuniceerd richting
belanghebbenden; meerdere partijen blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van
dit nieuwe besluitvormingsproces. De effecten van dit geformaliseerde proces zijn
nog niet inzichtelijk.
De essentie van interne en externe audits komt neer op de PDCA-cyclus; het is in
zichzelf een systeem van kwaliteitsverbetering. Wanneer dit systeem niet leidt tot
kwaliteitsverbetering, moet gekeken worden naar het functioneren van deze interne
en externe kwaliteitsbewaking. Aanvullend kunnen maatregelen genomen worden.
De Plan-Do-Check-Act cyclus van KvINL, zoals vastgelegd in de
monitoringrapportages, heeft een verbeterslag doorgemaakt en kan verder worden
geoptimaliseerd. De PDCA-cyclus van het kwaliteitssysteem als geheel is
onvoldoende gestructureerd vormgegeven; op dit moment wordt op ad hoc wijze
invulling gegeven aan kwaliteitsverbetering.

Bijscholing en adviesplatform worden gezien als belangrijke
verbetermaatregelen; de impact van de verbetermaatregelen op de kwaliteit
van energielabels is echter niet eenduidig vast te stellen
De FedEC is een verbetertraject gestart met op hoofdlijnen drie maatregelen: het
organiseren van bijscholing, het opzetten van een erkenningsregeling en het
herinrichten van het EPA Adviesplatform. Causaliteit tussen deze maatregelen en
het effect op de kwaliteit van energielabels is niet vast te stellen. Wel kan gesteld
worden dat de bijscholing en het platform als zeer belangrijke ondersteunende
middelen worden gezien voor de EPA-U adviseur. Deze verbetermaatregelen
kunnen verder worden doorontwikkeld. De erkenningsregeling heeft weinig tot geen

impact gehad op het kwaliteitssysteem; tot op heden hebben er maar weinig
adviseurs aan deelgenomen en partijen (h)erkennen de meerwaarde hiervan niet.
De KvINL heeft verschillende maatregelen genomen naar aanleiding van de
monitoringrapportage over 2016. De impact hiervan is dat de drie (in 2016) slecht
presterende certificaathouders naar tevredenheid van de CI en RvA
verbetermaatregelen hebben genomen. De impact van de overige maatregelen die
KvINL heeft genomen is nog niet inzichtelijk.

Conclusies met betrekking tot zwakke plekken in het kwaliteitssysteem
Op basis van de evaluatie kan geconcludeerd worden dat er een aantal zwakke
plekken in het kwaliteitssysteem bestaan:
― De rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen zijn onvoldoende helder

(vastgelegd). Binnen het kwaliteitssysteem is een groot aantal stakeholders
betrokken bij wie onduidelijkheid bestaat rondom verdeling van rollen en
bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Tevens is
onduidelijk wie eigenaar is van het kwaliteitssysteem, dan wel wie hier de regie
over voert. Dit resulteert in onduidelijke en gebrekkige communicatie
(bijvoorbeeld rondom wijzigingen waardoor adviseurs aangeven onvoldoende op
de hoogte zijn) en onvoldoende samenwerking tussen partijen (bijvoorbeeld bij
de kwaliteitsverbetertrajecten waardoor verbeterinitiatieven langs elkaar lopen).

― Het aandeel kritieke afwijkingen is gestegen van 8,8% in 2013 naar 13,1% in
2016. Deze ontwikkeling verschilt sterkt per CI en per certificaathouder. In 2016
veroorzaakten drie certificaathouders (van de 111 in totaal) tezamen 44% van
het totaal aantal kritieke afwijkingen. Het aandeel kritieke afwijkingen is, net als
in het onderzoek van ILT uit 2013, gebruikt als indicator voor de
betrouwbaarheid. De interpretatie van het stijgende aandeel kritieke afwijkingen
kent echter een aantal aandachtspunten, zie hieronder.

― De stijging van het aandeel kritieke afwijkingen wordt veroorzaakt door
verschillende interne en externe factoren. Het is echter niet eenduidig vast te
stellen welke oorzaken in welke mate bijdragen aan het (stijgende) aandeel
kritieke afwijkingen. Deze oorzaken staan niet op zichzelf, maar kunnen in
samenhang voorkomen en/of beïnvloeden elkaar. Voor een nadere analyse van
deze oorzaken, zie pagina 17.
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― Het systeem van kwaliteitsborging kent een dynamische context, wat het meten
en duiden van ontwikkelingen over tijd ingewikkeld maakt. Dit is het gevolg van:
- Discussies die plaatsvinden over de betekenis en interpretatie van begrippen

als ‘kwaliteit’ en ‘betrouwbaarheid’. Dit komt met name tot uiting in het
definiëren van ‘kwaliteit’; een belangrijk begrip wanneer het gaat om het
kwaliteitssysteem. De begrippen ‘kwaliteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘kritieke
afwijkingen’ worden regelmatig met elkaar verward, waardoor mogelijk
verkeerde conclusies worden getrokken met betrekking tot de kwaliteit van
energielabels. Het stijgende aandeel kritieke afwijkingen kan niet één op één
gelijk worden gesteld aan een dalende betrouwbaarheid en/of kwaliteit van
energielabels.

- Wijzigingen van en discussie over de definitie van een ‘kritieke afwijking’. Het
CCvD heeft in het afgelopen jaar (via een interpretatiebesluit) de definitie
gewijzigd. Deze gewijzigde definitie van een kritieke afwijking maakt dat de
ontwikkeling in het aandeel kritieke afwijkingen meer oorzaken kan hebben
dan stijgende/dalende betrouwbaarheid en/of kwaliteit van energielabels.
Daarnaast zorgt de gehanteerde definitie voor discussie omdat een absolute
afwijking bij een energiezuinig gebouw sneller leidt tot een kritieke afwijking
dan bij een minder energiezuinig gebouw. Het (stijgende) aandeel kritieke
afwijkingen moet bezien worden in het licht van de verschillende factoren die
worden geduid op pagina 17.

― Binnen het certificatieschema is aandacht voor continu verbeteren, doordat is
vastgelegd hoe de interne en externe kwaliteitsbewaking er uitziet en welke
acties certificatie-instellingen moeten nemen bij afwijkingen. Daarnaast
rapporteert de KvINL in monitoringrapportages over de resultaten van het
toezicht van certificatie-instellingen op de naleving door certificaathouders. Deze
rapportage is in 2016 sterk verbeterd door hieraan meer duiding van de cijfers
toe te voegen en verbeteracties te benoemen op basis van de resultaten. Met
betrekking tot het gehele systeem van kwaliteitsborging (en alle partijen
daarbinnen) kan echter geconcludeerd worden dat het proces van continu
verbeteren (de PDCA-cyclus) nog ruimte voor verbetering kent. Dit begint met de
definities zoals hierboven beschreven. Tevens is onvoldoende helder gesteld
wat de doelstellingen zijn van het kwaliteitssysteem, hoe die doelstellingen
behaald gaan worden, hoe de voortgang op deze doelstellingen wordt gemeten,
hoe wordt bijgestuurd en hoe op al deze elementen wordt gerapporteerd in de
verschillende gremia. Verbetertrajecten komen ad hoc tot stand en kennen geen

― concreet meetbare ambitie of streefwaarden die een evaluatie van het succes
mogelijk maken.

― Het verbetertraject van de FedEC bestond uit drie maatregelen: bijscholing,
erkenningsregeling en herinrichting van het adviesplatform. De toegevoegde
waarde van de erkenningsregeling wordt tot op heden (nog) niet (h)erkend. De
bijscholing en de herinrichting van het adviesplatform worden gezien als
belangrijke verbetermaatregelen. Deze twee instrumenten worden als positief
gezien; tegelijkertijd kunnen deze instrumenten verder doorontwikkeld en
geprofessionaliseerd worden. De KvINL heeft tegelijkertijd verschillende acties
gedefinieerd (naar aanleiding van de monitoringrapportage over 2016) en
verbetermaatregelen getroffen. Causaliteit tussen de maatregelen en de
kwaliteit van energielabels is op dit moment niet vast te stellen. Dit is een
aandachtspunt richting de toekomst.
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Op basis van de conclusies met betrekking tot de zwakke plekken in het
kwaliteitssysteem, zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd.

KPMG adviseert dat het ministerie van BZK nadrukkelijker de regierol inneemt
in het kwaliteitssysteem. Vanuit de betrokken partijen komt deze wens naar
voren. Het lijkt raadzaam een overkoepelend periodiek overleg in te stellen dat
betrekking heeft op het gehele kwaliteitssysteem en de relevante
ontwikkelingen daarbinnen.
Uit de evaluatie blijkt dat er veel gremia zijn waarin specifieke thema’s worden
besproken. Betrokkenheid van de verschillende partijen in allerlei overleggen is
groot. Een overkoepelend periodiek overleg ontbreekt echter. Hier is wel behoefte
aan.
Om te borgen dat de verschillende ontwikkelingen binnen en buiten het systeem
worden besproken en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren
van het kwaliteitssysteem vorm te geven en in te vullen, verdient het aanbeveling
een overkoepelend periodiek overleg in te stellen. In dit overleg kunnen naast BZK
bijvoorbeeld RVO, de KvINL, ISSO en de FedEC vertegenwoordigd zijn.
In dit overleg worden de belangrijke interne en externe ontwikkelingen besproken en
wordt invulling gegeven aan de afstemming tussen beleid en strategie op gebied
van energielabels in de utiliteitsbouw. De strategie van het kwaliteitssysteem wordt
in dit overleg ingevuld door hier doelstellingen aan te verbinden en te bepalen hoe
de realisatie van de doelstellingen gemonitord wordt.
KPMG adviseert dat BZK vanuit haar beleidsverantwoordelijkheid hiertoe het
voortouw neemt. Verwachtingen bij gewenst kwaliteitsniveau, kritieke afwijkingen en
vooral definities voor betrouwbaarheid, kwaliteit en andere begrippen moeten goed
en eenduidig worden vastgelegd, zodat hierover geen onduidelijkheden c.q.
verschillende beelden ontstaan

Leg verdeling van rollen (en bijbehorende taken, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden) van partijen binnen het kwaliteitssysteem op heldere
wijze vast, inclusief afspraken over samenwerking tussen verschillende rollen
Binnen het kwaliteitssysteem is een groot aantal organisaties actief, met ieder een
eigen rol, verantwoordelijkheid en belang. Deze organisaties komen in verschillende
gremia bij elkaar. De veelheid aan betrokken partijen en gremia maakt het
kwaliteitssysteem complex. Er bestaat onduidelijkheid ten aanzien van de
rolverdeling tussen al deze partijen en gremia. Om het kwaliteitssysteem optimaal
te laten functioneren is het van belang dat de rollen van de verschillende partijen op
elkaar worden afgestemd. Elke rol kent haar eigen taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden binnen het kwaliteitssysteem.
Vanuit haar beleidsverantwoordelijkheid lijkt het logisch dat BZK het voortouw
neemt bij het helder vastleggen van een rolverdeling inclusief de daarbij behorende
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Onderdeel van de vastlegging van rollen is de vastlegging van hoe deze rollen zich
tot elkaar verhouden en hoe zij met elkaar samenwerken. Hierover worden
afspraken gemaakt tussen de verschillende partijen en deze afspraken worden
vastgelegd. Door de samenwerking duidelijker af te stemmen, kunnen bijvoorbeeld
verbeterinitiatieven beter worden gestroomlijnd. In het eerder genoemde periodieke
overleg komen betrokkenen bij elkaar om o.a. periodiek te bepalen of de
samenwerkingsafspraken, gezien nieuwe ontwikkelingen, nog toereikend zijn of
aanpassing behoeven.

Maak in het overkoepelend overleg aanvullende afspraken met betrokken
partijen over resterende zwakke plekken of verbetermogelijkheden die
gesignaleerd zijn in het kwaliteitssysteem
1. Communicatie tussen partijen binnen en buiten het kwaliteitssysteem kan
sterk verbeterd worden
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Het gaat daarbij om reguliere communicatie en communicatie bij wijzigingen.
Wanneer ieders rol helder is kunnen hier betere afspraken over gemaakt worden.
Heldere afspraken moeten worden gemaakt over welke organisatie verantwoordelijk
is voor welke (vorm van) communicatie. Zowel voor reguliere communicatie
(nieuwsbrieven bijvoorbeeld) als communicatie bij wijzigings- en
interpretatiebesluiten moeten afspraken gemaakt worden (door vast te leggen wie
communiceert waarover, wanneer, aan wie en in welke vorm). Op deze manier
wordt het risico gemitigeerd dat EPA-U adviseurs/CI’s onvoldoende op de hoogte
zijn van wijzigingen of belangrijke actuele ontwikkelingen. Een voorbeeld waar beter
gecommuniceerd over moet worden is het geformaliseerde besluitvormingsproces
met betrekking tot de route van vraag tot antwoord en de status van vragen.

2. Termen als ‘kwaliteit’ en ‘betrouwbaarheid’ moeten helder gedefinieerd
worden en worden vertaald in SMART doelstellingen en meetbare indicatoren
Op basis van de beschikbare documentatie kan geconcludeerd worden dat een
aantal termen door elkaar heen loopt. Het gaat dan om de termen kwaliteit,
betrouwbaarheid en ‘kritieke afwijking’. Als aanleiding van onderhavige rapportage
wordt gesteld dat ‘de kwaliteit van energielabels’ niet verbeterd is ten opzichte van
de kwaliteit in 2012. Het rapport van de ILT (2013) spreekt zelf over
‘betrouwbaarheid van energielabels’. Vervolgens blijkt uit de definitie van
‘betrouwbaarheid’ in het rapport van de ILT dat daarmee bedoeld wordt: het
ontbreken van een kritieke afwijking. Met andere woorden: kwaliteit komt overeen
met betrouwbaarheid en betrouwbaarheid betekent het ontbreken van een ‘kritieke
afwijking’. Dit is onjuist en deze begrippen mogen niet aan elkaar gelijk gesteld
worden. Een voorbeeld waaruit blijkt dat het hier om andere begrippen gaat: De
maatregel om vijf fouten als kritieke afwijking aan te merken, heeft tot doel de
betrouwbaarheid van energielabels te vergroten (doordat hier op gecontroleerd gaat
worden, worden certificaathouders ook op deze afwijkingen aangesproken en
moeten ze dit verbeteren, waardoor verbetering van betrouwbaarheid zal optreden).
Tegelijkertijd heeft het als effect dat (in eerste instantie) het aandeel kritieke
afwijkingen zal toenemen. Daar moet men zich van bewust zijn.
Uit hoofdstuk 4 blijkt dat voorzichtigheid geboden is bij het trekken van conclusies
op basis van de ontwikkeling in het aandeel kritieke afwijkingen. Het is onjuist deze
indicator gelijk te stellen aan betrouwbaarheid en/of kwaliteit. KPMG adviseert
duidelijk te definiëren wat bedoeld wordt met welke term, wat doelstellingen zijn op
deze termen, en hoe deze term meetbaar gemaakt kan worden:

― Wat houdt kwaliteit van energielabels in? Uit welke elementen bestaat
kwaliteit? Wat is de gewenste kwaliteit van een energielabel? Hoe kan kwaliteit
meetbaar worden gemaakt? Eén van de elementen van ‘kwaliteit’ zou
bijvoorbeeld kunnen zijn: ‘betrouwbaarheid’.

― Wat betekent vervolgens een betrouwbaar energielabel? Betekent dit dat de
Energie-Index van een label betrouwbaar is of omvat een betrouwbaar
energielabel meer dan dat? Gaat het om de uitkomst die betrouwbaar moet zijn
of ook de manier waarop de uitkomst tot stand komt? Deze laatste vraag is van
groot belang om te kunnen definiëren wat er met betrouwbaarheid wordt
bedoeld en hoe dit kan worden gemeten. Voorbeeld hiervan is de uitbreiding
van de definitie van een kritieke afwijking (fouten die elkaar opheffen kunnen
ook een kritieke afwijking zijn): hieruit blijkt dat betrouwbaarheid niet alleen gaat
over de uitkomst maar ook over de totstandkoming van het energielabel.

― Wanneer gedefinieerd is wat bedoeld wordt met termen als kwaliteit en
betrouwbaarheid kunnen meerdere indicatoren worden opgesteld om deze
kwaliteit/betrouwbaarheid meetbaar te maken. Een ‘kritieke afwijking’ is een
mogelijke indicator waarmee betrouwbaarheid van een Energie-Index meetbaar
gemaakt kan worden. Wanneer definities helder zijn, kunnen heldere en SMART
doelen en/of streefwaarden gesteld worden. Wat zijn eenduidige, wenselijke,
haalbare, realistische en meetbare doelen voor het kwaliteitssysteem van
energielabels in de utiliteitsbouw voor de komende jaren? Op basis van gestelde
doelstellingen kan immers bepaald worden hoe deze specifieke doelstellingen
meetbaar gemaakt kunnen worden en hoe deze vertaald kunnen worden in
indicatoren.

― Bij indicatoren is het van belang te bepalen of gemeten wordt wat men wíl
meten en wat mogelijke effecten zijn van het op die manier meten. Specifiek bij
de indicator ‘kritieke afwijking’ meet men op dit moment een procentuele
afwijking van de Energie-Index. Er bestaat discussie over deze indicator.
Enerzijds doordat deze meetmethode maakt dat fouten bij energiezuiniger
gebouwen ‘zwaarder’ wegen, anderzijds doordat een definitie aan deze
procentuele afwijking van de Energie-Index is toegevoegd (namelijk dat vijf
fouten ook leiden tot een kritieke afwijking). Er moet bepaald worden in hoeverre
deze indicator toereikend is voor hetgeen men er mee inzichtelijk wil maken. Er
zou bijvoorbeeld ook gekozen kunnen worden voor een absolute afwijking.
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3. Geef duiding aan (ontwikkeling in) cijfers en indicatoren in
(monitoring)rapportages
Het verdient aanbeveling cijfermatige ontwikkelingen altijd te duiden aan de hand
van interne en externe factoren en de oorzakenanalyse daarvan zo nauwkeurig
mogelijk te doen. Wanneer de definitie bijvoorbeeld wordt uitgebreid (door de vijf
afwijkingen ook als kritieke afwijking aan te duiden), is het van belang dat dit wordt
toegelicht in rapportages, om onjuiste of te snelle conclusies te voorkomen.

4. Start met de verdere doorontwikkeling en structurering van de PDCA-cyclus
in het kwaliteitssysteem
Bovenstaande punten met betrekking tot heldere terminologie, het bepalen van
doelstellingen en het duiden van cijfers hebben betrekking op de Plan-Do-Check-
Act-cyclus van het kwaliteitssysteem.
De resultaten van de interne en externe kwaliteitsbewaking worden op dit moment
vastgelegd in de monitoringrapportages van de KvINL. Het ontbreekt echter aan
(vastlegging van) breed gedragen, heldere doelstellingen voor het gehele
kwaliteitssysteem, het maken van plannen om deze doelstellingen te bereiken en
het meten en monitoren van de voortgang om te kunnen bijsturen. Deze monitoring
van de voortgang dient periodiek plaats te vinden, waarbij de uitkomsten worden
voorzien van een heldere duiding en de oorzaken in kaart worden gebracht en
worden vastgelegd in heldere rapportages. Er dienen passende en concrete
verbetermaatregelen ten aanzien van de oorzaken worden opgesteld en
gecommuniceerd richting de betrokken organisaties. Houd hierbij voor ogen dat het
er om gaat de aandacht binnen het kwaliteitssysteem te richten op datgeen wat op
dat moment belangrijk is en om verbeteringen structureel vorm te geven; waak er
voor dat de cyclus een doel op zich wordt door te veel te willen vastleggen.

5. Heroverweeg de gemaakte afspraken over het weren van slecht
functionerende certificaathouders/energieadviseurs
Er is geen sluitend proces voor het voorkomen dat slecht functionerende
certificaathouders overstappen naar een andere certificatie-instelling en/of onder
een andere naam de markt op gaan. Ingetrokken energielabels worden soms
opnieuw afgemeld onder de naam van een andere/nieuwe certificaathouder. Een
mogelijke maatregel die overwogen kan worden is het onmogelijk maken van het bij
verschillende CI’s gecertificeerd zijn voor dezelfde delen van de BRL9500.

Een andere maatregel die mogelijk is, is het niet op
certificaathouder/energieadviseur niveau bijhouden van ‘black lists’, maar dit te
organiseren op energielabel niveau. RVO kan als beheerder van de energielabel
database signaleren welke energielabels ingetrokken zijn maar onder een andere
naam weer worden afgemeld en hier in overleg met de certificatie-instelling op
acteren.
Tevens is het aan te bevelen om mogelijkheden voor meer risicogericht toezicht te
onderzoeken. Hiermee ligt sneller de focus op de doelgroep waarbinnen een
grotere kans op kwaliteitsrisico’s bestaat.
6. Het belang van bijscholing wordt algemeen erkend; zorg voor een breed
gedragen aanpak van bijscholing in het kwaliteitssysteem
Er is een regeling opgesteld voor het bijhouden van vakbekwaamheid van EPA-W
adviseurs. Voor de U-bouw wil men deze regeling ook van toepassing maken. Er is
gepland dat de besluitvorming hierover in 2018 rond moet zijn.
KPMG adviseert om deze regeling nogmaals te beoordelen op toepasbaarheid voor
de U-bouw, zeker in het licht van de ophanden zijnde ontwikkelingen (NTA 8800) en
daarbij expliciet aandacht te besteden aan de punten waarover op dit moment
verschillende meningen bestaan:
― Het al dan niet verplichtende karakter van de bijscholing;
― Het curriculum van de bijscholing (vast/vrij);
― Het al dan niet accrediteren van opleiders;
― De manier waarop dit wordt bijgehouden (vinkjes versus puntensysteem);
― Het afstemmen van het curriculum op de specifieke leerbehoefte van de

adviseur.
Nagedacht moet worden over het al dan niet koppelen van bijscholing aan
geldigheid van het CITO-bewijs van vakbekwaamheid. Wanneer het volgen van
bijscholing verplicht is en de consequentie van het niet voldoen aan deze
verplichting is dat het bewijs ongeldig wordt verklaard, heeft dit mogelijk impact op
de erkenningsregeling. De bijscholing kan immers ook fungeren als een soort
erkenningsregeling.
KPMG adviseert hierbij te analyseren hoe dit bij andere beroepsgroepen is
geregeld, zoals bij accountants, advocaten of artsen. Uiteraard moet de specifieke
markt voor energieadviseurs hierbij niet uit het oog worden verloren.
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De impact van de verschillende scenario’s op de markt (de extra kosten die dit
bijvoorbeeld met zich meebrengt) moeten meegenomen worden.
Met een gedegen aanpak van bijscholing wordt de kwaliteit van de specialist
afdoende geborgd en is het extra opnemen van maatregelen met betrekking tot het
controleren van een vast percentage van werk van een energieadviseur niet nodig.

7. Start met doorontwikkeling EPA Adviesplatform naar een volwaardige en
professionele helpdesk
Een evaluatie van het (functioneren van het) huidige adviesplatform zou een goed
startpunt zijn voor een doorontwikkeling van het huidige EPA Adviesplatform naar
een volwaardige en professionele helpdesk.
Het oude adviesplatform (elabel.info) dient offline te worden gehaald. Het bestaan
van twee online adviesplatforms leidt tot verwarring bij EPA-U adviseurs. Het
nieuwe adviesplatform moet uiteindelijk fungeren als centrale helpdesk voor
energie-adviseurs (en mogelijk voor andere partijen in het kwaliteitssysteem) door
complexiteit te reduceren en helderheid te bieden.
De geformaliseerde besluitvormingsroute die is afgestemd met betrekking tot de
status van vragen en antwoorden (richting eventuele interpretatiedocumenten) moet
duidelijk gecommuniceerd worden en inzichtelijk zijn op het adviesplatform. De
termijnen waarbinnen deze route wordt afgelegd, zijn tevens van belang.
Voor een effectieve werking van het EPA Adviesplatform dient inzichtelijk te zijn
waar de energieadviseurs precies behoefte aan hebben.

Er wordt bijvoorbeeld in de interviews aangegeven dat de huidige reactietijd op
vragen te lang is. Of de nieuwe route hier verbetering in brengt, is nog niet bekend.
Sommige adviseurs geven aan dat zij behoefte hebben aan een (betaalde)
telefonische helpdesk waar zij direct antwoord krijgen op hun vragen. De EPA-U
adviseur ontvangt graag helderheid op het moment dat de onduidelijkheid zicht
voordoet, bijvoorbeeld bij het opnemen van een gebouw. Bij de doorontwikkeling
hoort ook het maken van afspraken over de financiering van dit platform.

Start zo snel mogelijk met het in kaart brengen van de impact van de NTA
8800 op het kwaliteitssysteem
Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe bepalingsmethode voor de
energieprestatie van gebouwen; zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw en
zowel voor woningen als utiliteit. De bepalingsmethode wordt vastgelegd in een
Nederlands Technische Afspraak (NTA 8800). Eind 2018 moet de nieuwe
bepalingsmethode gereed zijn. Vanaf 1 januari 2020 gaan de BENG-eisen gelden.
In de NTA 8800 wordt vastgelegd hoe de BENG-eisen worden vastgesteld. De NTA
8800 zal daarmee de ISSO publicatie 75.3 gaan vervangen. Het opnameprotocol uit
de ISSO publicatie 75.1 wordt aangepast op de NTA 8800.
De verwachte impact op de werking van het kwaliteitssysteem en de organisaties
daarbinnen moet inzichtelijk worden gemaakt. Op basis van deze impactanalyse
kunnen maatregelen worden genomen die een zorgvuldige en tijdige
inwerkingtreding van de NTA 8800 borgen. KvINL en ISSO zijn reeds begonnen
met de kwaliteitsborging rondom de nieuwe methode. De basis hiervoor vormt de
huidige BRL 9500.
De overige aanbevelingen moeten zodanig worden opgepakt dat duidelijk
onderscheid is tussen methodiek en inhoud, zodat de methodiek meegenomen kan
worden in het nieuwe systeem. Een voorbeeld daarvan is de opgezette PDCA-
cyclus; wanneer is vastgelegd hoe deze cyclus en haar producten zijn opgebouwd,
kan dit makkelijk meegenomen worden naar een nieuw systeem.
Belangrijke aspecten bij de ontwikkeling van de nieuwe methode zijn communicatie
richting de relevante organisaties, tijdige betrokkenheid van softwareleveranciers,
eventuele (bij)scholing van de EPA-U adviseurs in de nieuwe bepalingsmethode,
inrichting van de helpdesk ten tijde van de inwerkingtreding en de IT-ondersteuning
van de EPA-U adviseur.

8. Aanbevelingen
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

Voorbeelden bijscholing bij andere beroepsgroepen:
― Accountants dienen op grond van artikel 2 lid 1 Nadere voorschriften permanente

educatie per driejaarscyclus minimaal 120 PE-uren met een minimum van 20 PE-uren per
jaar te behalen. Deze verplichting is vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse
beroepsorganisatie van accountants (NBA).

― Advocaten dienen op grond van artikel 4.4 Verordening op de Advocatuur elk
kalenderjaar ten minste twintig opleidingspunten te behalen. Deze verplichting is
vastgesteld door het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van
advocaten (NOvA).

― Artsen dienen op grond van artikel 4 sub B Besluit herregistratie specialisten over vijf jaar
ten minste 40 geaccrediteerde uren of het equivalent daarvan in punten, per jaar te
behalen. Deze verplichting is vastgesteld door het College Geneeskundige Specialismen
van de KNMG.
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Onderzoek de mogelijkheden van het koppelen van daadwerkelijk
energieverbruik aan de energieprestaties
Met het verplicht stellen van een energielabel wil de overheid vastgoedeigenaren
stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Een energielabel laat de
energieprestatie van het gebouw zien. Ook maakt het energielabel duidelijk welke
energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Deze informatie is relevant in het
kader van de duurzaamheidsdoelstelingen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs,
waar de overheid zich aan heeft gecommitteerd.
Een energielabel biedt inzicht in de energiezuinigheid van een gebouw, maar niet in
het daadwerkelijk energieverbruik. De informatie uit het energielabel (de ‘asset
rating’) combineren met de invloed van de gebruiker (het daadwerkelijke verbruik,
de ‘operational rating’) is zeer waardevol voor vastgoedeigenaren in het kader van
verduurzaming. Deze gecombineerde informatie zegt immers iets over de potentie
en realiteit van energieverbruik, op basis waarvan een analyse kan worden gedaan
hoe het daadwerkelijk verbruik kan worden teruggebracht.
Het daadwerkelijk energieverbruik is uiteindelijk bepalend voor het realiseren van de
duurzaamheidsdoelstellingen. Informatie over het energieverbruik is in handen van
energiemaatschappijen en de gebruiker van het gebouw. De vastgoedeigenaar
heeft vaak geen helder inzicht in het energieverbruik, terwijl de vastgoedeigenaar
veelal de aangewezen partij is om hierover het gesprek aan te gaan met de
vastgoedgebruikers.
De informatie over de energieprestatie en het energieverbruik dient aan elkaar te
worden gekoppeld, waarmee de energie-efficiënte van de gebruiker van het gebouw
inzichtelijk wordt gemaakt.
De informatie kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld informatie over waterverbruik
en informatie over energieopwekking, zodat een breder inzicht ontstaat op gebied
van duurzaamheidsprestaties. Met dit vollediger inzicht, zal de vastgoedeigenaar/-
gebruiker sterker worden gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te
nemen.
Het huidige kwaliteitssysteem energielabels utiliteitsbouw heeft hier in eerste
instantie geen rol in; dit kwaliteitssysteem is er immers op ingericht de kwaliteit van
energielabels (de asset rating) te borgen. De aanbeveling richt zich dan ook op het
ministerie, die vanuit haar beleidsverantwoordelijkheid bredere beleidsdoelen heeft
dan een betrouwbare asset rating.

De nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800) is niet bedoeld om het daadwerkelijke
energieverbruik te bepalen, maar biedt gegeven referentie-aannames inzicht in het
gemiddelde gebouwgebonden energiegebruik.
Vanuit beleidsdoelstellingen die gericht zijn op het daadwerkelijk verbruik, en in
bredere zin op duurzaamheid, is het nuttig de mogelijkheden te onderzoeken
relevante informatie te combineren en beter te ontsluiten voor de relevante partijen.
Slimmere data uitwisseling voor relevante elementen van duurzaamheidsprestaties
is essentieel om informatie te ontsluiten. De mogelijkheden hiervoor moeten worden
onderzocht: Waar bevindt de informatie zich (bijvoorbeeld in
gebouwbeheersystemen, slimme energiemeters) en hoe kan deze informatie
ontsloten en gecombineerd worden en vervolgens beschikbaar worden gesteld?
Het energielabel is één van de instrumenten om duurzaamheidsdoelstellingen te
behalen; in het vermeerderen van de waarde van dit instrument door informatie
daaraan toe te voegen en breder inzicht te bieden in duurzaamheidsprestaties, kan
het ministerie een regierol vervullen. Hierbij kan mogelijk aangesloten worden bij
reeds in de markt bestaande infrastructuren/meetmethoden om
duurzaamheidsprestaties te beoordelen.

8. Aanbevelingen
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw
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Bijlage 1. Overzicht ontvangen informatie
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

Documentnaam

1. 2017-06-21 interpretatie 7.2.5_7.2.6_10_BRL9500 acceptatie RvA.pdf

2. 20171212 Overzicht ontvangen documentatie.xlsx

3. 3510742102_N0028_Uitgangspuntendocument_NTA8800__v1-1_27-6-1.pdf

4. 3510742102_N0045_Toelichting_Kapstokdocument_projectgroep_20 (4).pdf

5. Ad 3 - concept-verslag D179 CCvD 280917.pdf

6. Ad 6.4.a - Flowschema aangepast AK.pdf

7. Aantal cursisten en deelnemers - bijlage 5 bij Evaluatierapport.pdf

8. Begroting behorend bij kwaliteitsborging EPa-adviseurs door FedEC.PDF

9. Br ex.cie vakbekwaamheid EPA ter vaststelling CCvD - bijlage 2 bij 
Evaluatierapport

10. Br ex.cie vakbekwaamheid EPA ter vaststelling CCvD def.pdf

11. BRL 9500-00 110831 def.pdf

12. BRL 9500-03 110831 def.pdf

13. cito_epa_u_eindtermen.pdf

14. cito_epa_u_examenreglement.pdf

15. cito_epa_u_informatiebrochure_energieprestatiecertificaat_gebouwen.pdf

16. D37_Hoe_om_te_gaan_met_concerns_CCvD_17032016.pdf

17. D41.1_Procedure_ontwikkelen_en_beheren_certificatieregelingen_CCvD_1703
2....pdf

18. D41.2_Procedure_ontwikkelen_en_beheren_erkenningsregelingen_17032016.p
df

19. D68_Periodieke_Beoordeling_certificatieregelingen_CCvD_17032016.pdf

20. D74_Geldigheidsduur_certificaten_CCvD_17032016.pdf

Documentnaam

21. Eindrapport_Monitoring Kwaliteitsverbetering Energielabels Utiliteitsbou....pdf

22. Evaluatie Kwaliteitsborgingtraject U 2017.pdf

23. In stand houden epa adviesplatform - bijlage 6 bij Evaluatierapport.pdf

24. Inschrijfformulier CKB - bijlage 4 bij Evaluatierapport.pdf

25. Kamerstukken en regelingenkamerbrief-over-energiebesparing-gebouwde-
omgeving.pdf

26. Kamerstukken en regelingenRegeling energieprestatie gebouwen.pdf

27. Kwaliteitsborging adviseurs EPA-U door FedEC.PDF

28. Leden van de Examencommissie EPA-U.pdf

29. Onderzoek Betrouwbaarheid Energielabels.pdf

30. Overleg BZK KVINL RVO kwaliteitsverbetering energielabels en EI.DOCX

31. Overzicht veel gemaakte fouten EPA-W met prior aanpassingen versie 1.5.pdf

32. Overzicht_int._en_wijz.besluiten_CCvD_BRL9500__v121217v2.pdf

33. presentatie-kwaliteitsregeling-epa-nationale-epa-dag.pdf

34. Processen ISSO.pdf

35. Projectsubsidie inzake kwaliteitsborging Adviseurs EPA U.DOCX

36. Rapportage CI's BRL9500 2013 190314.pdf

37. RE Gescand vanaf een MFP.msg

38. regeling bijhouden vakbekwaamheid EPA-adviseur -opnemer.pdf

39. Regeling Certificaat Kwaliteitsborging EPA-U 20 mei 2015 - bijlage 3.pdf

40. resultaten CI's BRL9500 2016 v020417 met wijzigingen geaccepteerd.pdf
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Bijlage 1. Overzicht ontvangen informatie
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

Documentnaam

41. resultaten CI's BRL9500 2016 v130417 met oplegnotitie.pdf

42. Resultaten_CI's_BRL9500_2014_vastgesteldCCvD_260315.pdf

43. Resultaten_CI's_BRL9500_2015_vastgesteldCCvD_070416.pdf

44. Samenstelling Centraal College Van Deskundigen KvINL 01-01-2018.pdf

45. Samenstelling COEC KvINL 01-01-2018.pdf

46. Samenstelling TC9500.pdf

47. SAP-C017-NL-151112.pdf

48. Stappenplan_certificering_voor_BRL9500.pdf

49. subsidieaanvraagformulier _def 10.pdf

50. U_KvINL_-_eindtermen_Examen_bestaande_Utiliteitsbouw.xlsx

51. Ubouw_certificaathouders_20162017.xlsx

52. Verplicht+energielabel+voor+kantoren.pdf

53. Vragenroute www.epa-adviesplatform.nl - bijlage 1 bij Evaluatierapport.pdf

54. WB 9500-00 bindend 01082015 def.pdf

55. WB 9500-03 bindend 01082015 def.pdf
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Bijlage 2. Overzicht deelnemers interviews
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

Naam Organisatie
Organisaties binnen het kwaliteitssysteem

1. Annemieke de Vries – Guiting Ministerie van BZK
2. Ed Blankestijn RVO
3. Isabelle Sternheim en Karin de 

Ferrante
FedEC

4. Kees Arkesteijn ISSO
5. Wil van Ophem en Albert Koedam KvINL
6. Tanja van Rossum EPG Certificering
7. Johan Luttikhold Dekra Certification
8. Raymond von den Benken, Willem 

Englebert en Ard van de Meeberg 
SKG-IKOB

9. Nicky van der Waal en Arjen van der 
Drift

Kiwa

Organisaties buiten het kwaliteitssysteem
10. Wim Plokker Vabi

11. Thomas Metz Dutch Green Building Council

12. Derk Welling APG

13. Peter van Andel MN
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― Aedes
― AvEPA
― EWIN 
― FedEC 
― KvINL 
― Nederlandse Woonbond 
― NVCI/Kiwa 
― NVCI/SKG-IKOB 
― ONRI/NLingenieurs
― Uneto-VNI 
― Vastgoedbelang 
― VFK 

― CCvD
― CITO
― Voorzitter van de EPA ex. cie
― ISSO
― KvINL
― NVKL 
― OTIB
― RVO.nl 
― Uneto-VNI

― AvEPA
― Cito 
― F&B 
― FedEC 
― HV Real Estate Consultancy 

namens CBRE Global Investors
― ISSO 
― Kader
― KIWA 
― KvINL
― Meijer Energie- en Milieu 

management bv 
― RvO NL 
― Uneto-VNI 

― Aedes
― AvEPA
― EPG Certificering 
― FedEC 
― ISSO 
― Kiwa Nederland B.V. 
― KvINL 
― SKG-IKOB 
― Unica Installatietechniek B.V. 
― Vastgoedbelang 
― Woonbond 

Centraal College van Deskundigen 
KvINL

Centrale Opleidings- en 
Examencommissie Examencommissie EPA-U Technische Commissie 

BRL9500-serie

Bijlage 3. Samenstelling gremia kwaliteitssysteem energielabels
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

Per februari 2018.
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Bijlage 4. Stroomschema beantwoording vragen EPA Platform
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

Bron: KvINL, Ad 6.4.a - Flowschema aangepast AK.pdf.
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EPA Adviesplatform
― FedEC richt een commissie op die vragen zal 

beantwoorden die worden gesteld op epa-
adviesplatform.nl. 

Bijlage 5. Verbetertraject FedEC
Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

Bijscholing
― Bijscholingscursussen van één à twee dagdelen 

worden opgezet met als doel kennisdeling op het 
gebied van de ontwikkelingen en wijzigingen in het 
EPA-U label. De EPA-U adviseurs beschikken al 
over het CITO-bewijs van vakbekwaamheid EPA-U.

― Kwaliteitscontrole door erkenningsregeling en 
intervisie

― Een erkenningsregeling wordt opgezet voor EPA-
U adviseurs. Een “intervisiepool” wordt gemaakt 
om de lacunes in kennis en ervaring om te 
vangen. 

― Erkende EPA-U adviseurs nemen jaarlijks deel 
aan een verplichte intervisiebijeenkomst waar de 
leden elkaars werk (labels) bespreken. Eveneens 
stellen zij 5% van hun labels ter beschikking aan 
de FedEC. 

1 2 3

De doelstellingen van het kwaliteitsborgingstraject van FedEC zijn gedeeltelijk gerealiseerd. Met 164 bijgeschoolde EPA-U adviseurs is het doel ten aanzien van 
de bijscholing ruim behaald. Het aantal deelnemers aan de erkenningsregeling voor EPA-U adviseurs blijft ruim achter bij de doelstelling. Ten aanzien van het 
EPA Adviesplatform zijn de doelstellingen vooraf onvoldoende concreet beschreven, om conclusies te kunnen trekken over de mate waarin deze zijn gehaald.
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― Minimaal 100 bijgeschoolde EPA-U adviseurs. ― 100 FedEC erkende EPA-U adviseurs. 
― Intervisies – als onderdeel van de certificering –

tussen adviseurs opgezet en gestart.

― Verbeterde helpdesk.

K
PI

― 164 EPA-U adviseurs hebben deelgenomen aan 
bijscholing. In aanvulling op de bijscholingscursus 
zijn instructiemiddagen georganiseerd; een 
bouwkundige sessie voor installateurs en een 
installatiesessie voor bouwkundigen. 

― Bijscholing is niet verplicht en is niet gekoppeld aan 
de houdbaarheid van het CITO-bewijs van 
vakbekwaamheid.

― KvINL is voornemens om een eigen 
bijscholingstraject op te zetten. KvINL heeft hiervoor 
de COEC (Centrale Opleidings- en 
Examencommissie) opgericht.

― EPA-U adviseurs zijn mogelijk terughoudend met 
het volgen van bijscholing in verband met de 
nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800).

― 27 personen zijn toegetreden tot de FedEC EPA-
U erkenningsregeling (FedEC-CKB-EPA-U). 
Diverse intervisiebijeenkomsten zijn 
georganiseerd.

― Er bestaat onduidelijkheid ten aanzien van de 
bijscholingsvereisten en de status van de 
erkenning als alternatief voor certificering.

― De toegevoegde waarde van de 
erkenningsregeling wordt niet herkend door 
afnemers, EPA-U adviseurs of CI’s. Met name de 
voorlopers, die reeds goede kwaliteit leveren, 
treden toe tot de erkenningsregeling.

― Het EPA adviesplatform is opgericht. Het aantal 
gebruikers is 510 (ruim 75% van de 
gediplomeerde adviseurs). Een expertteam 
beantwoordt de vragen.

― Er bestaat onduidelijkheid ten aanzien van de 
status van de antwoorden.

― De reactietijd bedraagt weken en kan oplopen tot 
maanden.
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