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• PV-bezoek >10kWp: particulieren en 
industriële sites
Verplicht
Hardware 
To do lijst
• Bezoekrapport: certificering en controle
Model
• Certificeringsattest en controleattest
Model
• Vragen/Antwoorden

Overzicht



Bezoek PV

• 30min-2u
• Check list materiaal
• Check to do lijst
• Bezoekrapport=> handtekening van de titularis
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Verplicht
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• Aanwezigheid van 
zonnepanelen

• Aanwezigheid van omvormers

• Aanwezigheid van groenemeter

• Verzegeling van de 
groenemeter

• Foto’s



Bezoekmateriaal

• Verzegelingen
• Lood/zelfklever
• Veiligheidsmateriaal
• Fotoapparaat
• Bezoekrapport

5



To do lijst

Aanwezigheid van zonnepanelen + foto’s
Aanwezigheid van omvormers + foto’s e-total meterstand en 

serienummer
Aanwezigheid van groenemeter+ foto’s e-total meterstand en 

serienummer
Overeenstemming met het dossier
Bezoekrapport + handtekening
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Zonnepanelen

• Aanwezigheid is voldoende

• Installatie in haar geheel
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Allesomvattend perspectief



Omvormers

• Aanwezigheid is voldoende

• Foto in zijn geheel

• Algemene samenhang



Algemene samenhang
checken
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Serienummer
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Transformators
(TI)

• Aanwezigheid is voldoende

• Foto in zijn geheel

• Algemene samenhang



TI
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Groenemeter

• Scherpe foto

• In zijn geheel zichtbaar met meterstand en
serienummer

• Meterstand op bezoekrapport

• Verzegeld op de voorziene plaatsen
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Configuratie
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Scherpe foto
In zijn geheel zichtbaar met 

meterstand en
serienummer

• Verzegeld op de voorziene
plaatsen

Aanvaardbare verzegelde
groenemeter
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Voorbeeld van onaanvaardbare verzegelde
groenemeter

Scherpe foto
In zijn geheel zichtbaar

met meterstand en
serienummer
Verzegeld op de voorziene

plaatsen
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Voorbeeld van een onaanvaardbare
verzegelde groenemeter

• Wazige foto
• Niet in zijn geheel 

genomen met index en 
serienummer niet leesbaar

• Geen verzegeling op de 
voorziene plaatsen



Bezoekrapport

• Model

• Bezoekrapport van de initiële certificering

• Bezoekrapport van de controle van de 
installatie
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Bezoekrapport van de 
initiële certificering

Meterstand

Conform /Niet 
conform

Datum
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Bezoekrapport van de 
controle van de 
installatie

• Ten minste 1x tijdens de subsidieperiode (10 jaar)=> op 
verzoek en op kosten van Brugel 

• Voor ≤ 10 kWp steekproefsgewijze controle van 1/20e 
van de installaties per jaar (≈350/jaar)

• Om de vijf jaar wanneer de productie aanleiding geeft 
tot de toekenning van garanties van oorsprong

=> tenzij in het verslag wordt geconcludeerd tot aanpassing 
of intrekking van het certificeringsattest wegens niet-
naleving: de controle wordt uitgevoerd op kosten van de 
houder van de installatie.



Attest

• Model van Brugel

• Certificeringsattest

• Controleattest van een bestaande installatie
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Certificeringsattest

Naam van ECO

Handtekening
ECO
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Certificeringsattest

Handtekening
ECO

Technische
gegevens
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Controleattest van een
bestaande installatie
pagina 1
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Controleattest van een
bestaande installatie
pagina 2



Samenvatting

• Aanvraagdossier (formulier en bijlagen)
• Ingevuld en ondertekend bezoekrapport
• Foto’s (Panelen, omvormers, transfo’s, groenemeter)
• Certificeringsattest
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Bedankt voor
uw aandacht
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