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Voor wie

Op het energieprestatie adviesplatform kunnen door vakbekwame 

(gediplomeerde) EP-W of EP-U adviseurs vragen worden gesteld over 

de interpretatie van de ISSO 82.1 en ISSO 75.1.





Reactiesnelheid

• Backend website

• Leden expertteam

• Onderlinge discussie

• Vragen niet altijd eenduidig



Reactiesnelheid

Een mening tijdens een borrel, is wat anders dan een door experts 

bediscussieert antwoord op een formeel aangewezen platform wat 

sluitend is voor uw situatie, maar ook voor andere grotendeels 

gelijke situaties in NL. Daarnaast is het eenduidig interpretabel en 

niet in strijd met de ISSO protocollen, de BRL9500 of de NTA8800.



Reactiekwaliteit

• Woordkeuze moet sluitend, eenduidig interpretabel en tevens van 

toepassing zijn op andere soortgelijke situaties in heel NL.

• Vragen niet altijd volledig of eenduidig



Bevoegdheden

Het platform mag een nadere interpretatie geven op de ISSO 82.1 

en ISSO 75.1.



Bevoegdheden

Het platform mag nooit iets anders antwoorden dan wat de ISSO 

protocollen, BRL9500 en NTA8800 schrijven. Oók niet als het 

expert-team van mening is dat vraagsteller gelijk heeft.

Het platform mag nooit iets “erbij bedenken” als aanvulling op ISSO 

protocollen, BRL9500 en NTA8800 schrijven. Oók niet als het 

expert-team van mening is dat vraagsteller gelijk heeft.



Bevoegdheden

Formeel doorzetten gevonden punten aan TC9500.

Informeel doorzetten gevonden punten aan ISSO, NEN, RVO en 

softwarehuizen.



Wat gaat KEGO doen?

Doel: zo snel mogelijk kwalitatief hoogwaardige antwoorden geven.

Doorontwikkelen back-end website.

Er is een interim projectleider aangetrokken eea vlot te trekken.



Wat kunt u doen?

Stel uw vraag zo kort & duidelijk mogelijk. Geef context daar waar 

noodzakelijk en geen onnodige ruis. Geef aan in welke paragraaf u 

wat leest en waar u exact duidelijkheid in zoekt.



Wat kunt u doen?

Lid worden van FedEC.

Kom meepraten.

Kom ook in de werkgroep GO van de FedEC.




