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1 Inleiding 

Dit document beschrijft de systematiek van het verlenen van een Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 

(FedEC-CKB-EPA-U) aan EPA-U adviseurs die is opgezet door de commissie OTC van FedEC. Het 

document heeft tot doel deze regeling openbaar te maken om deze in de markt te kunnen 

implementeren.  

2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 

Het FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U is een door FedEC verstrekt, maatschappelijk erkend 

certificaat waarmee FedEC aangeeft dat de houder voldoet aan duidelijk gedefinieerde voorwaarden 

ten aanzien van zijn geschiktheid om gebouwen te voorzien van een EPA-U label. Voor de 

duidelijkheid: het betreft uitsluitend een certificaat waarmee de labellaar kan aantonen dat hij naar 

het oordeel van de FedEC of door haar benoemde deskundigen, beschikt over de kennis en kunde 

om een betrouwbaar label te verlenen. De erkenning is exclusief bestemd voor leden van FedEC en is 

persoonsgebonden.   

3 Toetsing op vakbekwaamheid 

Voor FedEC-CKB-EPA-U-verlening komt de adviseur in aanmerking indien hij: 

a. lid is van FedEC  

b. in het bezit is van het diploma EPA-U van de CITO én  

c. de bijscholingscursus EPA-U van FedEC heeft gevolgd  

d. op de hoogte is van de meest recente versie van de relevante ISSO-publicaties, BRL’s, NEN-

normen en relevante wetgeving;  

e. ten minste vijf EPA-U labels heeft gemaakt 

f. in de jaren volgend op de verlening van het certificaat minstens drie EPA-U labels per jaar 

uitbrengt 

Voor EPA-U adviseurs komt de vereiste basiskennis overeen met het niveau van de gediplomeerde 

opnemers en adviseurs zoals bedoeld in de BRL 9500. Het hiervoor vereiste diploma kan worden 

verkregen door het met goed gevolg afleggen van het CITO-examen Energieprestatiecertificaat U. 
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Verder volstaat een certificaat van de meest recente FedEC bijscholingscursus EPA-U om de 

actualiteit van de kennis aan te tonen.  

4 Onderhoud en handhaving van het FedEC-CKB-EPA-U 

De FedEC-CKB-EPA-U kan alleen een blijvende waarborg zijn in de markt als de aangenomen adviseur 

bereid is om de vakbekwaamheid te onderhouden.  

De adviseur moet actief deelnemen aan kennisuitwisseling om zichzelf op niveau te houden. Hiertoe 

moet per kalenderjaar minimaal één bijscholingscursus worden gevolgd.  

Jaarlijks moet de adviseur aantonen in een kalenderjaar ten minste 3 labels te hebben verleend. 

 

Indien uit de administratie van FedEC blijkt dat iemand een bijscholingscursus heeft gemist, vindt een 

uitvraag plaats naar andere activiteiten van de gecertificeerde adviseur, waarmee hij kan aantonen 

de nodige actuele kennis te hebben. Wanneer de gecertificeerde adviseur niet binnen een maand na 

het ontvangen van de vraag kan aantonen voldoende te hebben gedaan om zijn of haar kennis van 

vigerende regelgeving op peil te houden wordt het bestuur van FedEC hierover ingelicht. Bij een 

onvoldoende argumentatie, dit ter beoordeling aan het bestuur, stuurt het bestuur een brief aan de 

adviseur dat het FedEC-CKB-EPA-U wordt opgeschort tot de adviseur kan aantonen de 

geconstateerde lacunes te hebben ingevuld. 

Naast de controle op permanent education zal van de gecertificeerde leden worden verlangd dat zij 

jaarlijks deelnemen aan intervisiebijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten bekijken gecertificeerde 

leden elkaars labels (geanonimiseerd) en beoordelen en adviseren elkaar. FedEC organiseert ten 

behoeve van deze intervisie een systeem van bijeenkomsten. 

Het bestuur kan het certificaat ook intrekken zodra blijkt dat de adviseur niet (meer) aan de criteria 

voldoet. De erkende adviseur kan hiertegen in beroep gaan bij de CKB Erkenningscommissie die een 

zwaarwegend advies geeft aan het bestuur. Lopende het beroep blijft het certificaat van erkenning 

gehandhaafd. Het bestuur heeft uiteindelijke beslissingsbevoegdheid en kan daarin gecorrigeerd 

worden door de Algemene Ledenvergadering van FedEC.  
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De regeling richt zich op kwaliteitsverbetering van de EPA-U labels door de kwaliteit van de adviseurs 

te verbeteren. Het CKB is voorbehouden aan leden van FedEC. FedEC formuleert de eisen voor de 

erkenning zelf. Voor potentiële opdrachtgevers een veilig idee, want ze krijgen met deze regeling een 

aantal garanties bovenop de gangbare. Voor EPA-U-bureaus biedt deze regeling een krachtig 

marketinginstrument.  

5 Intervisie 

De gecertificeerde leden nemen jaarlijks deel aan een verplichte intervisiebijeenkomst waar de leden 

elkaars (geanomiseerde) labels bespreken. Daarnaast zal de mogelijkheid verder ontwikkeld worden 

dat de gecertificeerde adviseurs hun interne audit (dus inclusief bedrijfsbezoeken) bij de FedEC 

intervisiegroep in dienen. In 2015 wordt deze systematiek verder uitgewerkt. 

6 Procedure 

De organisatorische opbouw van de regeling volgt die van de reeds bestaande Erkenningsregeling 

FedEC. De procedure voor het verlenen van het FedEC-certificaat Kwaliteits Borging EPA-U wordt 

weergegeven in het schema van bijlage 1. 

7 De CKB-Erkenningscommissie 

De toetsing wordt namens het bestuur uitgevoerd door een speciale toetsingsinstantie, de CKB-

Erkenningscommissie. De CKB Erkenningscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van bestuur en 

de EPA-Werkgroep van FedEC en wordt aangevuld met een of meer vertegenwoordigers van de 

Certificerende instanties (CI’s). Het kennisniveau wordt getoetst op basis van de eindtermen van de 

CITO-toetsen EPA-U. De toetsingscriteria worden schematisch weergegeven in het schema in bijlage 

2. 

De CKB-Erkenningscommissie bestaat uit ten minste 3 leden en jaarlijks treedt er ten minste een af 

en ten minste een nieuwe toe. Er zijn minimaal twee reguliere zittingen per jaar. Bij klachten of 

bezwaren wordt een lid van de CKB Erkenningscommissie gevraagd als bemiddelaar op te treden. De 

CKB Erkenningscommissie geeft een bindend advies aan het bestuur van FedEC ter erkenning van de 

kandidaat. De CKB Erkenningscommissie wordt samengesteld op uitnodiging van het bestuur van 

FedEC. 
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8 Kosten 

Met het verlenen van het CKB-EPA-U aan adviseurs zijn kosten gemoeid. Aan de adviseur zal een 

bijdrage in de kosten van EUR 250 voor het eerste jaar en EUR 100 voor elk volgende jaar (excl. BTW) 

in rekening gebracht worden. Dit bedrag wordt aangewend voor de administratieve kosten, en de 

onkosten van leden van de CKB Erkenningscommissie, voor het oprichten en in stand houden van de 

erkenningsregeling en voor het bijhouden van het puntensysteem en de lijst van erkende adviseurs . 

Op deze wijze kan er een betrouwbaar, actueel en deugdelijk bestand van erkende adviseurs 

ontstaan.  

 



 
 

 

7 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 

 

Bijlage 1: Procedure (schematisch) 

 
Stukken: 
Persoonsgegevens  
Diploma’s CITO of vergelijkbaar  

 CI-verklaring   

Secretariaat toetst ingezonden 
stukken op volledigheid 

Kandidaat meldt zich aan en 
stuurt dossier toe 
 

Volledig? 

Stukken worden toegestuurd 
aan CKB Erkenningscommissie 

Check op juistheid en 
volledigheid dossier 
Check op gevolgde procedures 
 
 

Negatief advies 

Positief advies 

Geschikt? 

Stukken worden toegestuurd aan bestuur 
FedEC 

Aanname/Afwijzing 

Nee 

Ja 

Nee 

Ja 
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Bijlage 2: Toetsing kennis en niveau van de te erkennen adviseur  

 

 paraaf Bewijs 

stuk 

score Aan-

wezig 

1. De kandidaat heeft door studie en nascholing 

aantoonbaar de kennis items eigen gemaakt op het 

gebied van EPA-U labeling 

    

2. De kandidaat heeft zelfstandig of als projectleider/-

manager minimaal 5 maal een EPA-U label afgemeld 

en meldt minimaal 3 EPA-U labels per jaar af in de 

jaren daaropvolgend  

    

3. De kandidaat onderschrijft: 

a. de doelstellingen van FedEC en 

b. de gedragscode van FedEC 

    

4. De kandidaat zegt toe:  

a. bekend te zijn met de vereisten ten aanzien 

van het behoud van het certificaat 

b. zich in te spannen het certificaat te 

behouden.  

    

 

 


