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Procedure certificering GPR Gebouw-berekening
Vanaf 1 januari 2014 kunnen GPR Gebouw-projecten een GPR Gebouw Certificaat krijgen waarop de
duurzaamheid van het gebouw of ontwerp is vastgelegd.
Definities
1. GPR Gebouw Expert: Een persoon die met goed gevolg het GPR Gebouw Expertexamen heeft afgerond,
heeft deelgenomen aan de vereiste updatebijeenkomsten en waarvan de titel niet is ingetrokken. (hierna
te noemen Expert)
2. GPR Gebouw Assessor: Een persoon die met goed gevolg het GPR Gebouw Assessorexamen heeft
afgerond, heeft deelgenomen aan de vereiste updatebijeenkomsten en waarvan de titel niet is
ingetrokken. (hierna te noemen Assessor)
3. Accorderen: door een Expert beoordelen van de juistheid van een GPR Gebouw-berekening of van de
uitvoering van een bouwwerk conform een gemaakte GPR Gebouw-berekening
4. Valideren: door een Assessor toekennen van een bewijs van juistheid van een GPR Gebouw-berekening of
van een bouwwerk dat is gerealiseerd conform een GPR Gebouw-berekening
5. Gebouw: Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.
Algemeen
1. Een GPR Gebouw Certificaat wordt afgegeven door een Assessor of Expert. W/E voert weliswaar controles
uit om de kwaliteit van het werk van Assessoren en Experts te beoordelen, maar het is de Assessor of
Expert die bepaalt of een gebouw of ontwerp een certificaat krijgt en welke prestaties daarop staan.
2. W/E behoudt zich het recht voor om uitgegeven GPR Gebouw Certificaten in te trekken op het moment
dat blijkt dat deze niet rechtmatig zijn verstrekt.
3. Bij nieuwbouw wordt het gehele gebouw of een deel ervan gecertificeerd.
4. Bij renovatie wordt het gehele gebouw, een deel van het gebouw of alleen het gerenoveerde deel
gecertificeerd.
5. De kosten voor het GPR Gebouw Certificaat worden voldaan door de Assessor of Expert die het certificaat
afgeeft.
6. Het GPR Gebouw Certificaat is gekoppeld aan een gebouw. De gebouweigenaar is tevens eigenaar van het
GPR Gebouw Certificaat..
7. Alle betrokken partijen in het bouw- of ontwerptraject mogen het GPR Gebouw Certificaat vrij van
rechten inzetten voor publiciteitsdoeleinden. Ook W/E adviseurs, als uitgever van de Certificaten, heeft
het recht alle afgegeven GPR Gebouw Certificaten te publiceren en in te zetten voor
publiciteitsdoeleinden.
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Stap voor stap
1. Het GPR Gebouw Certificaat kan op twee manieren worden verkregen. Door een Expert in te schakelen,
die de berekening accordeert. Of door de berekening te laten valideren door een Assessor. Zowel de
Expert als ook de Assessor houdt zich hierbij aan de vigerende procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouwberekening (uitzondering: een rapportage, zoals beschreven in de procedure Kwaliteitsborging, is niet
noodzakelijk voor een certificaat).
Voor Experts:
De Expert geeft in GPR Gebouw aan dat de betreffende berekening is geaccordeerd. Ga hiervoor naar de
gebouwgegevens van het betreffende gebouw in GPR Gebouw. Selecteer onder Kwaliteitscontrole de
betreffende hoofdberekening en pas de fase (dat moet zijn fase ‘Vergunningaanvraag’ of fase
‘Oplevering’) van de berekening aan in ‘vergunningaanvraag’ indien u de berekening gemaakt heeft op
eigen licentie. Indien u een berekening beoordeelt die niet op eigen licentie staat, vraag de licentie- of
projectbeheerder om de hoofdberekening te selecteren en de fase aan te passen naar
‘vergunningaanvraag’. Zet het vinkje bij ‘Akkoord door Expert’ aan. Klik op opslaan.
a)

b)

Voor Assessoren:
De Assessor geeft in GPR Gebouw aan dat de betreffende berekening is gevalideerd. Ga hiervoor naar de
gebouwgegevens van het betreffende gebouw in GPR Gebouw. Selecteer onder Kwaliteitscontrole de
betreffende hoofdberekening en fase (dat moet zijn fase ‘Vergunningaanvraag’ of fase ‘Oplevering’). Zet
het vinkje bij ‘Validatie door Assessor’ aan. Klik op opslaan.
b)

a)
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2.

Om een GPR Gebouw Certificaat aan te vragen, moet de berekening gepubliceerd zijn op gprprojecten.nl.
De rechten om de berekening te publiceren liggen bij de licentiehouder. De licentiebeheerder of de
projectbeheerder van de betreffende berekening kan de publicatie doen. Als Expert of Assessor vraagt u
een van de twee om de berekening te publiceren. Indien u als Expert de berekening op eigen licentie
heeft beoordeeld en u bent licentie- of projectbeheerder, kunt u de berekening uiteraard wel zelf
publiceren. Let op, dat de dezelfde berekening gepubliceerd wordt die door de Expert of Assessor
geaccordeerd of gevalideerd is. Indien nodig kan er verwezen worden naar de handleiding die uitlegt hoe
een project gepubliceerd moet worden.

3.

De Expert of Assessor vraagt het GPR Gebouw Certificaat aan via het aanvraagformulier en voldoet de
kosten voor het GPR Gebouw Certificaat door de factuur te betalen.
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4.
5.

6.

W/E maakt een GPR Gebouw Certificaat aan voor de betreffende GPR Gebouw-berekening en levert dat
aan de Expert of Assessor in de vorm van een pdf-bestand
De Expert of Assessor heeft de mogelijkheid om aan te geven in GPR Gebouw dat voor deze betreffende
berekening een GPR Certificaat is afgegeven.

De Expert of Assessor reikt het GPR Gebouw Certificaat uit aan de opdrachtgever.
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Diagram GPR Gebouw Certificering

GPR Gebouw-berekening

GPR Gebouw-berekening

Gemaakt door iemand
zonder Expert-status

Gemaakt en geaccordeerd
door Expert zelf

Nee

Akkoord door Expert of
Validatie door Assessor?
Toetsing:
steekproefcontroles
door W/E adviseurs
Ja
door Expert of Assessor
Geaccordeerde of gevalideerde
GPR Gebouw-berekening

GPR Gebouw
Certificaat
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