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1 Juridische grondslag 

In artikel 4 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 
betreffende de promotie van groene stroom en energie uit hernieuwbare bronnen, hierna 
"Besluit groene stroom", is het volgende vastgelegd:  

"§ 3. Elk certificeringsorgaan is erkend door BRUGEL. De Minister legt de procedure voor de 
erkenning van deze organen die voor de certificering instaan vast. 

§ 4. De erkenning als certificeringsorgaan van installaties voor de productie van groene elektriciteit 
wordt toegekend aan de rechtspersoon die aan de volgende voorwaarden voldoet: 

1° Zijn onafhankelijkheid van de elektriciteitsproducenten, -tussenpersonen en -leveranciers en van 
de netbeheerders bewijzen; 

2° Beschikken over de BELAC certificering (in uitvoering van de wet van 20 juli 1990) of een 
gelijkwaardige certificering uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, die de naleving 
van de criteria voor de toepassing van de norm NBN EN ISO/EEC 17020 voor de 
keuringsinstellingen van type A en C aantoont. 

§ 5. De erkenning wordt toegekend voor een periode van 5 jaar. Ze kan worden verlengd met 
periodes van 5 jaar na de toestemming van BRUGEL. De verlengingsaanvraag moet aan BRUGEL 
worden bezorgd uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de erkenning. 

§ 6. BRUGEL kan de erkenning intrekken indien wordt vastgesteld dat de houder niet langer voldoet 
aan de in paragraaf 4 beoogde erkenningsvoorwaarden of indien herhaalde fouten in de uitoefening 
van de opdrachten worden vastgesteld". 

Het enig artikel van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2017 
betreffende de procedure voor de erkenning van de certificeringsorganen van installaties voor 
de productie van groene elektriciteit luidt als volgt:   

"§ 4. BRUGEL beraadt zich over de erkenningsaanvraag en houdt daarbij rekening met de 
elementen in het volledig verklaarde dossier. Binnen twintig werkdagen na de verzendingsdatum 
van het ontvangstbewijs van het volledig verklaarde dossier brengt BRUGEL de aanvrager op de 
hoogte van zijn beslissing.  

§ 5. De erkenning wordt op de website van BRUGEL gepubliceerd". 
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2 Overwegingen 

Overwegende wat volgt: 

1) Het oorspronkelijke dossier voor de aanvraag van de erkenning werd op 01/02/2023 door de 
vzw INSPECT BELGIUM naar BRUGEL gestuurd; 

2) Na onderzoek en de verzending van aanvullingen werd het dossier op 14/02/2023 door 
BRUGEL volledig verklaard; 

3) Het volledige dossier bevat het ingevulde en ondertekende erkenningsaanvraagformulier, 
vergezeld van de bijlagen ervan; 

4) Het volledige dossier bevat een versie van het bestek dat voor akkoord is ondertekend1. Dat 
werd opgesteld door BRUGEL en bevat de opdrachten, de rechten en de plichten van het 
ECO; 

5) De vzw INSPECT BELGIUM heeft op eer verklaard onafhankelijk te zijn van de 
elektriciteitsproducenten, -tussenpersonen en -leveranciers en van de netbeheerders, zoals 
vereist door artikel 4 van het besluit groene stroom;  

6) De analyse van de statuten, de aandeelhoudersstructuur en de activiteiten van de vzw INSPECT 
BELGIUM die BRUGEL heeft uitgevoerd, heeft ook geen afhankelijkheidsrelatie aangetoond; 

7) De vzw INSPECT BELGIUM beschikt over de BELAC-certificering, die de naleving van de 
criteria voor de toepassing van de norm NBN EN ISO/IEC 17020:2012 voor de 
keuringsinstellingen van type A en C aantoont, zoals vereist door artikel 4 van het besluit 
groene stroom. De vzw INSPECT BELGIUM heeft op 09/02/2023 haar BELAC-certificering 
ontvangen onder het nummer 644-INSP. Die certificering is geldig tot 26/06/2027. 

8) De vzw INSPECT BELGIUM beschikt over de BELAC-certificering voor de volgende 
erkenningsdomeinen: Domein 1 - Fotovoltaïsche zonne-installaties en Domein 2 - 
Warmtekrachtkoppelingsinstallaties. 

 

3 Toekenning van de erkenning 

Gelet op het voorafgaande kent BRUGEL aan de vzw INSPECT BELGIUM de erkenning toe 
voor Domein 1 - Fotovoltaïsche zonne-installaties en voor Domein 2 - 
Warmtekrachtkoppelingsinstallaties als certificeringsorgaan voor de certificering van 
installaties voor de productie van groene stroom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in 
overeenstemming met artikel 4 van het besluit groene stroom. 

 

1 https://www.brugel.brussels/publication/document/notype/2021/nl/Bestek-ECO.pdf 

https://www.brugel.brussels/publication/document/notype/2021/nl/Bestek-ECO.pdf
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Het unieke nummer van erkend certificeringsorgaan 06 wordt aan de vzw INSPECT BELGIUM 
toegekend. 

4 Duur van de erkenning 

Deze erkenning wordt toegekend voor een periode van 5 jaar, vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze beslissing. Deze termijn kan worden verlengd met periodes van 5 
jaar na de toestemming van BRUGEL. In voorkomend geval moet de verlengingsaanvraag 
uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de erkenning naar BRUGEL 
worden gestuurd. 

BRUGEL kan de erkenning intrekken indien wordt vastgesteld dat de houder niet langer 
voldoet aan de in paragraaf 4 van artikel 4 van het voornoemd besluit beoogde 
erkenningsvoorwaarden of indien herhaalde fouten in de uitoefening van de opdrachten 
worden vastgesteld. 

 

5 Voorbehoud 

Deze beslissing is gebaseerd op de documenten die ter beschikking van BRUGEL werden 
gesteld. Indien later zou blijken dat de gegevens in deze documenten fout zijn of zijn veranderd, 
behoudt BRUGEL zich het recht voor om deze beslissing te herzien op basis van de aangepaste 
gegevens. 

6 Recht op beroep 

Tegen deze beslissing kan binnen de 2 maanden na haar publicatie beroep worden ingesteld bij 
het Marktenhof van Brussel overeenkomstig artikel 30undecies van de 
elektriciteitsordonnantie. Op grond van artikel 30decies van de elektriciteitsordonnantie kan 
bij BRUGEL ook een klacht worden neergelegd tegen deze beslissing met het oog op de 
heroverweging ervan. Deze klacht heeft geen opschortende werking. 
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7  Inwerkingtreding 

Deze beslissing treedt in werking op de dag van haar bekendmaking op de website van 
BRUGEL. Ze zal officieel worden bekendgemaakt aan de vzw INSPECT BELGIUM. 
 

* * 

   * 

 

 


	1  Juridische grondslag
	2 Overwegingen
	3 Toekenning van de erkenning
	4 Duur van de erkenning
	5 Voorbehoud
	6 Recht op beroep
	7  Inwerkingtreding

