
   

 
ECO:   
Behandelende 

medewerker: 
E-mail: 
Tel.: 
O/REF.:       
 

 

 

 

 
 

 

 

#NAAM #Voornaam van de houder 

#Adres van de houder  

#postcode #Stad/Gemeente 

 

Betreft: Attest van certificering van uw fotovoltaïsche installatie 
 

 

#Aanspreking #NAAM #Voornaam,                   

 

Na analyse van uw dossier tot aanvraag van certificering van uw fotovoltaïsche installatie kunnen 

wij u meedelen dat het dossier volledig is. 

 

Bijgevolg vindt u hierbij het attest van certificering van uw installatie. 

Hiermee wordt de procedure voltooid; uw installatie is nu gecertificeerd. 

 

Uw installatie wordt geïdentificeerd aan de hand van het unieke nummer van  

Gecertificeerde Eenheid SOL_ _-_ _ _ _. 

We verzoeken u dit nummer te vermelden in al uw communicatie met het certificeringsorgaan, 

BRUGEL en de dienst Greenmeter van Sibelga. 

 

BRUGEL en Sibelga zullen een kopie van uw dossier ontvangen en zullen u binnenkort de codes 

voor toegang tot hun respectieve platformen toesturen1. 

 

Met hoogachting,  

 

Opgesteld door #Aanspreektitel #Naam, 

 

 

 

 

 Naam en Voornaam (in hoofdletters)    Datum:……/……/……… 

 

 Naam/Stempel ECO       Handtekening 

 

 

 

 
Bijlagen: Certificeringsattest 

 

 
1 BRUGEL zal u een e-mail voor activering voor haar extranet toesturen, zodat u groenestroomcertificaten kunt beheren en 

verkopen. 

Sibelga zal u een e-mail voor activering voor haar platform Greenmeter toesturen, met het oog op het technisch beheer, de 

aangifte van de meterstanden en de raadpleging van de historiek van de productie. 

 



 

 

Certificeringsattest 

 
Afgegeven overeenkomstig artikel 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 

2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit 

 

Nummer van gecertificeerde eenheid: SOL_ _-_ _ _ _ 

Vermogen (kWp) : _,_ _ 

Adres van de Installatie: ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

Identifiantiecode1 : ……………………………………………………… 

Productietechnologie: Fotovoltaïsch 

Gebruikte energiebron: Zonne-energie 

EAN van afname: 5414489_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Datum van ingebruikneming: ……/……/……… 

Datum van het bezoek2: ……/……/……… 

Aanvangsdatum toekenning GSC3  : ……/……/……… 

Startindex4 (kWh) : _ _,_ _ 

Toekenningsgraad van GSC5 

(GSC/MWh) : 
_,_ _ _ _ 

 

 

Naam en Voornaam (in hoofdletters) Datum:……/……/……… 

 

Naam/ Stempel ECO  Handtekening 

 

 
1 Duidelijkheidshalve kan een nummer of een naam worden gegeven aan de installatie 
2 Fotovoltaïsche installaties van minder dan 10 kWc zijn vrijgesteld van het certificeringsbezoek.  

3 Vanaf deze datum worden de GSC toegekend gedurende een periode van 10 jaar. 
4 De berekening van de groenestroomcertificaten (GSC) is gebaseerd op de aanvangsindex. 

5 De toekenningsgraad bepaalt het aantal GSC dat aan de installatie wordt toegekend, per geproduceerde "megawattuur". 

(1 megawattuur, afkorting MWh = 1.000 kilowattuur, afkorting kWh). 


