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Toelichting
Dit document bevat interpretaties van actuele versies van de BREEAM-NL In-Use Beoordelingsrichtlijn. Voor een beoordeling
geldt daarmee de combinatie ‘BRL waartegen is geregistreerd + de voor die versie vermelde interpretaties’. Interpretaties van
voorgaande BRL-versies blijven vermeld zolang er projecten zijn die onder die versie geregistreerd staan.
Alle interpretaties gelden ook voor een lager versienummer dan in onderstaande tabel vermeld indien van toepassing op exacte
dezelfde tekst. Oftewel alle interpretaties gelden, totdat ze door een nieuwe credit tekst in een volgende versie overbodig zijn
gemaakt.
Vraag
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Deze vraag is alleen van toepassing als er een EPA label beschikbaar is. Geef
hiervoor bij de asset gegevens aan (gebouwgegevens) of er een EI aanwezig is of
niet. Met de EI (energieindex) wel aanwezig kan maximaal 140 punten behaald
worden. Met de EI niet aanwezig kan door het beantwoorden van de losse vragen
maximaal 69 punten behaald worden.
Vragen van toepassing indien:
EI aanwezig
ENE001A

ENE001A Wat is de actuele
energie-index waarde

EI niet aanwezig
ENE003A1
ENE003A2
ENE004A1
ENE004A2
ENE005A
ENE006A1
ENE006A2
ENE007A
ENE008A
ENE009A
ENE020A
ENE021A
ENE022A
ENE023A
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ENE024A
ENE025A
ENE026A
ENE027A1

Algemeen Openingsvergadering

Voor een assessment dient er altijd een verslag van de openingsvergadering
aanwezig te zijn als onderdeel van de voor certificering ingediende assessment.
Om de datum van de vergadering bij een assessment te kunnen vermelden is een
invulveld beschikbaar in de assessmenttool. Het verslag zelf dient, totdat dit in de
assessmenttool kan worden ge-upload, aan de DGBC opgestuurd te worden,
tezamen met het assessmentrapport.
De inhoud van de vergadering wordt niet voorgeschreven. Maar aangezien het een
‘openingsvergadering van een aanstaande assessment’ betreft volgt daar impliciet
een aantal verwachtingen uit. Het is logisch het onderwerp van de assessment te
verwachten, deelnemers, de datum, en natuurlijk het verslag zelf.
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