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Samenvatting
• Aanvraagformulier (PV ≤ en >10kWp en 

andere technologie)
Contactgegevens
Technische gegevens
Bijlagen

• Volledig dossier
• Certificering
• IT-Platform



Aanvraagformulier + bijlagen
toegezonden aan het ECO 

• Onmiddellijk de ontvangst 
van de aanvraag bevestigen 

• Dossier volledig/onvolledig

• ≤ 10kWp Certificering op 
basis van dossier
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In te vullen formulier (7 bladzijden+bijlagen)
onder voorbehoud van wijzigingen
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Contact-
gegevens

• Contactgegevens van de persoon 
die belast is met de opvolging van 
het aanvraagdossier

• Contactgegevens van de eigenaar 
van de installatie.

• Akkoord om de gegevens vrij te 
geven aan leveranciers.

• Contactgegevens van de eventuele 
gemachtigde(n) van de rekening.
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Contactgegevens van de verantwoordelijke
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Eigenaar 
Rechtspersoon
Natuurl i jke persoon
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 Indien rechtspersoon: 
Kruispuntbank van 
Ondernemingen 

 Controleer of de contactpersoon 
al bestaat



Verspreiding van gegevens
(zal  worden b i jgewerkt  met  ver wi j z ing  naar  de  AVG)
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Gemachtigde(n)
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 Verplichting om 
gemachtigde(n) te registreren 
indien de eigenaar een 
rechtspersoon is

 Een gemachtigde is steeds 
een natuurlijke persoon

 Verschillende gemachtigden, 
maar slechts één e-mail

 Machtigingsdocument



Technische
gegevens

• Identificatie van de fotovoltaïsche 
installatie.

• Technische gegevens (Panelen, 
Omvormers, Meters)

• Stedenbouw
• Verbintenissen en handtekening 

van de eigenaar.
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Plaats van installatie
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Technische gegevens

12



Stedenbouw
Verbintenis
Handtekening
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Bijlagen
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Volledig?

 1 maand om de status van het 
dossier te verzenden: 
volledig/onvolledig

 Ontbrekend document 
ontvangen: 1 maand verlengd

Volledig?
 ≤ 10kWp: 1 maand om het 

certificeringsattest te 
verzenden

 >10kWp: 1 maand om het 
certificeringsbezoek te 
plannen
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=Datum AREI
Enkel voor >10kWp 
= 

Datum indienstelling ≤ 10kWp 

Datum van het bezoek >10kWp 



Codering van het dossier in het IT-portaal
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Dossier 
SOL0X-XXXX

Certificering (attest, 
bezoekrapport, 

foto’s) 
Technische

gegevens(+bijlagen)
Contact-

gegevens(formulier)



Referentie 
SOL-dossier
 Een nummer toegekend door ECO
 SOL00-0001 , SOL01-0001 => Brugel
Voorbeeld: SOL02-0001, SOL02-0002, 
enz.
 De 4 cijfers na SOL0X = 

Gecertificeerde eenheid

 Gecertificeerde eenheid (CU) = een 
gecertificeerde fysieke productie-
eenheid (bv. alle FV-panelen, 
omvormers, groene meter)  

 Een UC maakt steeds deel uit van 
een installatie 

 Een installatie kan verschillende 
productie-eenheden hebben, maar 
slechts 1 EAN-code
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ZZZZ

XXX YY Installatie

UC

Meter 1 Meter 2

UC

Meter 1

Referentie dossier: XXXYY-ZZZZ
Voorbeeld: SOL02-5555
• XXX=SOL (voor FV)
• YY=02 (voor ECO 02)
• ZZZZ=5555 (nummer UC)



Voorbeeld installatie
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IT-Platform
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Ondersteuningssysteem 
(toekenningsgraad)

• < 01.01.2021

• Vanaf 01.01.2021
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Bedankt voor 
uw aandacht 

Vragen?
greenpower@brugel.brussels
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