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Tarievenblad 2021 EPG-Certificering B.V.  
 

Tarievenblad voor certificering van managementsystemen volgens de BRL 9500-norm: 
 

• BRL 9500-W basis 

• BRL 9500-W detail 

• BRL 9500-U basis 

• BRL 9500-U detail 

 
 
Met de invoering van de NTA8800 op 1 januari 2021 certificeert EPG-Certificering zowel voor 
de basismethode als voor de detailmethode. Wilt u een specifieke prijsopgave voor uw 
situatie? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan https://epg-certificering.nl/aanvraag-
offerte.php. 
 
1. Algemene informatie 
 
Voor het gebruik van het NL-EPBD-logo is een licentieovereenkomst afgesloten met de 
Stichting Bouwkwaliteit. 
 
Alle in dit tarievenblad genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Het uurtarief voor 2021 
bedraagt € 102,50. 
 
De kosten voor certificering (en vervolgcontroles) zijn exclusief een bedrag van € 0,35 per 
kilometer aan reiskosten. 
 
Bij certificering van meerdere vestigingen van dezelfde organisatie, worden alle vestigingen 
in het onderzoek betrokken. De extra kosten per vestiging bedragen € 300,-. Tijdens het 
toelatingsonderzoek worden alle nevenvestigingen ook onderzocht. 
 
In dit tarievenblad zijn de meest voorkomende combinaties van delen van de BRL 9500 
opgenomen. Andere combinaties kunnen wij voor u uitrekenen. 
 
Per jaar moeten vaste afdrachten gedaan worden aan InstallQ en Stichting Bouwkwaliteit 
NL-EPBD door de certificaathouder. Tarieven van 2021: De afdracht aan InstallQ bedraagt 
voor de BRL 9500 € 201,- en per bijzonder deel € 73,-. Per extra vestiging vraagt InstallQ een 
extra toeslag van € 238,-. De afdracht aan de EPBD bedraagt ca. € 75,-.  
 
Aan dit tarievenblad kunnen geen rechten worden ontleend. 
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2. Toelatingsonderzoek 
 
Indien de resultaten van het toelatingsonderzoek aanleiding geeft tot nadere onderzoeken 
of tot een vervolgonderzoek om de resultaten van corrigerende maatregelen te bepalen, 
zullen de hiermee gepaard gaande kosten op urenbasis in rekening worden gebracht. 
 
Alle hieronder genoemde bedragen voor de vervolgcontroles zijn exclusief de jaarlijkse vaste 
afdracht per jaar aan InstallQ en de NL-EPBD. 
 
Hieronder zijn een aantal prijsvoorbeelden opgenomen. Andere combinaties zijn mogelijk. 
Wij kunnen u altijd een vrijblijvende offerte opsturen. 
 
 
2.1 Verkort toelatingsonderzoek BRL 9500  
 
Als uw bedrijf al gecertificeerd is bij een andere certificerende instelling, kan bij uw bedrijf 
onder bepaalde voorwaarden een verkort toelatingsonderzoek worden uitgevoerd tegen 
een gereduceerd tarief. Vraag vrijblijvend een offerte op voor deze overstap. In de meeste 
gevallen zijn hier geen kosten aan verbonden. 
 
 
2.2 Toelatingsonderzoek BRL 9500-W basis 
 

Aantal uitvoerenden Kosten toelatingsonderzoek 

1 tot en met 4  € 1.230,00 

5 tot en met 9  € 1.435,00  

10 tot en met 15  € 1.640,00  

16 tot en met 30  € 1.845,00  

Voor elke volgende  
klasse van 15 +€ 205,00  

 
 
2.3 Toelatingsonderzoek BRL 9500-W detail 
 

Aantal uitvoerenden Kosten toelatingsonderzoek 

1 tot en met 4  € 1.332,50 

5 tot en met 9  € 1.537,50  

10 tot en met 15  € 1.742,50  

16 tot en met 30  € 1.947,50  

Voor elke volgende  
klasse van 15 +€ 205,00  
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2.4 Toelatingsonderzoek BRL 9500-U basis 
 

Aantal uitvoerenden Kosten toelatingsonderzoek 

1 tot en met 4  € 1.742,50 

5 tot en met 9  € 1.947,50  

10 tot en met 15  € 2.152,50  

16 tot en met 30  € 2.357,50  

Voor elke volgende  
klasse van 15 +€ 205,00  

 
 
2.5 Toelatingsonderzoek BRL 9500-U detail 
 

Aantal uitvoerenden Kosten toelatingsonderzoek 

1 tot en met 4  € 1.845,00 

5 tot en met 9  € 2.050,00  

10 tot en met 15  € 2.255,00  

16 tot en met 30  € 2.460,00 

Voor elke volgende  
klasse van 15 +€ 205,-  

 
 
2.6 Toelatingsonderzoek BRL 9500-W en -U basis 
 

Aantal uitvoerenden Kosten toelatingsonderzoek 

1 tot en met 4  € 2.152,50  

5 tot en met 9  € 2.357,50  

10 tot en met 15  € 2.562,50 

16 tot en met 30  € 2.767,50 

Voor elke volgende  
klasse van 15 +€ 205,-  

 
 
3. Vervolgcontroles 
 
Een half jaar na het (positief verlopen) toelatingsonderzoek, en vervolgens telkens na 
verloop van een jaar na het toelatingsonderzoek, controleert EPG-Certificering de 
certificaathouder op het voldoen aan de BRL 9500. Alle hieronder genoemde bedragen voor 
de vervolgcontroles zijn exclusief de jaarlijkse vaste afdracht per jaar aan InstallQ en de NL-
EPBD.  
 
Indien de resultaten van de vervolgcontrole aanleiding geven tot nadere onderzoeken of tot 
een vervolgonderzoek om de resultaten van corrigerende maatregelen te bepalen, zullen de 
hiermee gepaard gaande kosten op urenbasis in rekening worden gebracht. 
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3.1 Organisatiegericht vervolgcontrole BRL 9500   
 

Aantal uitvoerenden Totaal excl. BTW 

1 tot en met 4  €    410,00 

5 tot en met 9  €    615,00  

10 tot en met 15  €    820,00  

16 tot en met 30  € 1.025,00  

Voor elke volgende  
klasse van 15 + € 205,00 

 
 
3.2 Vervolgcontrole BRL 9500-W basis  
 
De kosten van één controle ter plaatse bedragen: € 256,25 
De kosten van één controle ‘op dossier’ bedragen: € 153,75 
 
Het aantal controles wordt berekend op basis van de BRL 9500-W. 
 
 
3.3 Vervolgcontrole BRL 9500-W detail  
 
De kosten van één controle ter plaatse bedragen: € 307,50 
De kosten van één controle ‘op dossier’ bedragen: € 205,00 
 
Het aantal controles wordt berekend op basis van de BRL 9500-W. 
 
 
3.4 Vervolgcontrole BRL 9500-U basis 
 
De kosten van één controle ter plaatse bedragen: € 512,50 
De kosten van één controle ‘op dossier’ bedragen: € 410,00 
 
Het aantal controles wordt berekend op basis van de BRL 9500-U. 
 
 
3.5 Vervolgcontrole BRL 9500-U detail 
 
De kosten van één controle ter plaatse bedragen: € 563,75 
De kosten van één controle ‘op dossier’ bedragen: € 461,25 
 
Het aantal controles wordt berekend op basis van de BRL 9500-U. 
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3.6 Vervolgcontrole BRL 9500-W en -U basis en detail rekenvoorbeelden 
De kosten zijn afhankelijk van het aantal uitvoerenden en het aantal geregistreerde 
energieprestatierapporten. Hieronder zijn een aantal voorbeelden opgenomen (inclusief 
organisatorisch onderzoek). Overige combinaties kunnen wij op verzoek voor u uitrekenen. 
 

Totale kosten exclusief vaste afdracht  

 Aantal energieprestatierapporten  

Aantal 
uitvoerenden 

BRL9500-W 
basis 

BRL9500-W 
detail 

BRL9500-U 
basis 

BRL9500-U 
detail 

Totaal excl. 
BTW 

1 tot en met 4 100  100 0 0 €  1.332,50 

1 tot en met 4 0 100 0 0 €      922,50 

1 tot en met 4 100 0 40 0 €   1.742,50 

1 tot en met 4 0 100 0 40 €   1.947,50 

1 tot en met 4 100 100 40 40 €   3.280,00 

5 tot en met 9 500 0 100 0 €   5.022,50 

5 tot en met 9 0 500 0 100 €   5.791,25 

5 tot en met 9 500 500 100 100 € 10.198,75 

10 tot en met 15 10.000 0 0 0 €   6.970,00 

10 tot en met 15 0 5.000 0 200 € 12.402,50 

Overige combinaties: prijs op aanvraag 

 
 


