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B02 Stappenplan 

Het indienen van de BENG-berekening loopt de volgende stappen door: 

1 Opstellen BENG-berekening Wie 
Aandachtspunten 1 De berekening wordt opgesteld volgens NTA8800/BRL9500 

en de opnamemethodiek 82.1 (woningen) en 75.1 (utiliteit). 
Deze richtlijn en methodiek bevinden zich in onze database 
op Dropbox. 

Klant 

 2 Het dossier wordt samengesteld volgens document 
“B03_Inhoud dossier (BengService)”.  

Klant 

 

2 Controleren van de BENG-berekening Wie 
Aandachtspunten 1 De berekening en het dossier worden gecontroleerd door de 

klant volgens de “checklist B08” 
Klant 

 

3 Uploaden BENG-dossier Wie 
Aandachtspunten 1 Het complete dossier wordt geupload naar Dropbox, in de 

gedeelde BengCert-map. Hiervoor wordt voor je eerste 
project de link toegestuurd. 

Klant 

 2 Het dossier wordt per mail gemeld via info@bengcert.nl.  Klant 

 3 Als een aanvraag bijzondere spoed vraagt: Graag van 
tevoren kortsluiten met BengCert en na uploaden nogmaals 
in de mail vermelden. 

Klant 

 

4 Controle BENG-dossier Wie 
Aandachtspunten 1 Het dossier wordt door BengCert gecontroleerd op 

compleetheid. Als er een opmerking is, wordt contact 
opgenomen met de klant.  

 

 2 Hierna wordt de berekening zelf gecontroleerd. Bij 
onduidelijkheid of een andere opmerking, wordt contact 
opgenomen met de klant. 

 

 3 Als het dossier of de berekening incompleet of niet-correct 
is, verzorgt de klant de correctie. 

Klant 

 

5 Afmelden BENG-berekening Wie 
Aandachtspunten 1 Het dossier wordt bij RvO afgemeld. De berekening krijgt 

een afmeldnummer.   

 2 Er wordt een digitale afdruk gemaakt van het 
Energiecertificaat. Deze wordt aan het dossier toegevoegd.  

 

6 Downloaden BENG-berekening Wie 
Aandachtspunten 1 Het dossier, met afgemeld Energiecertificaat en definitief 

softwarebestand, wordt in de Dropbox teruggeplaatst.   
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 2 De klant wordt via e-mail op de hoogte gesteld van het 
dossier dat klaarstaat.  

 3 Het dossier kan worden gedownload. Klant 

 

7 Uploaden aanvraag omgevingsvergunning Wie 
Aandachtspunten 1 Na indienen van de aanvraag omgevingsvergunning wordt 

hiervan een kopie geupload in het dossier.  
Klant 

 2 De klant stelt BengCert hiervan per mail op de hoogte. Klant 

 

8 Verwijderen uit de Dropbox Wie 
Aandachtspunten 1 Als het dossier compleet is, zal e.e.a. uit de gedeelde 

Dropbox worden verwijderd. Het blijft bij BengCert 
opgeslagen, volgens de voorschriften van de BRL9500, voor 
15 jaar.   

 

 

 


