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#NAAM #Voornaam van de houder 
#Adres van de houder  
#pc #Stad 

 
 
 
Betreft: Certificeringsattest van uw warmtekrachtkoppelingsinstallatie 
 
 
#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 CHP_ _-_ _ _ _. 
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 de meeste hoogachting,  
 
 
 

Naam en voornaam (in hoofdletters) Datum:……/……/……… 
 
Naam/Stempel ECO Handtekening 

 
 
Bijlage: 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 

 
 
Referentie gecertificeerde eenheid: CHP_ _ - _ _ _ _ 
Netto elektrisch vermogen (kW) _ _,_ _ 
Nuttig thermisch vermogen (kW): _ _,_ _ 
Primair energievermogen (kW): _ _,_ _ 

Adres van de installatie: ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

Identificatiecode1: ……………………………………………………… 

Productietechnologie: _ _ _ _ _ _ _ 

Gebruikte energiebron: _ _ _ _ _ _ _ 

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

Datum van ingebruikneming (AREI): ……/……/……… 

Datum van het certificeringsbezoek2:  ……/……/……… 

Aanvangsindex3 (kWh): Zie verslag plaatsbezoek certificering. 
Vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op 
de toegekende GSC's: _,_ _ _ _ 

 
 
 
 

Naam en voornaam (in hoofdletters) Datum: ……/……/……… 
 
Naam/Stempel ECO Handtekening 

 

 
1 Identificatiecode of referentie, optioneel, toegewezen voor meer duidelijkheid 

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


