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AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING DOOR BRUGEL ALS CERTIFICERINGSORGAAN 

Het formulier moet met de bijlagen naar het volgende adres worden 
gezonden: 

BRUGEL 
Kunstlaan 46 
1000 Brussel 
E-mail: greenpower@brugel.brussels 

 
 

Het dossier zal worden verwerkt in de taal van dit formulier. Si vous souhaitez que le dossier soit traité en français, veuillez 
utiliser la version francophone du formulaire de demande. 

Als u wenst dat uw dossier in het Nederlands behandeld wordt, gelieve het Nederlandstalige formulier in te vullen. 
 

Nuttige informatie voordat u dit formulier invult:  
Wie kan er een aanvraag indienen? 
De aanvraag kan worden ingediend door elk orgaan voor elektrische controles dat door BELAC of een gelijkwaardig1 is 
geaccrediteerd en dat het statuut van erkend certificeringsorgaan voor de certificering van installaties in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest wenst aan te vragen. 
Gaat het om een vernieuwing van een erkenning2? 
Gelieve hetzelfde formulier te gebruiken en bij de indiening van uw aanvraag te vermelden dat het om een verlenging gaat 
Het erkende certificeringsorgaan zal gedecentraliseerde installaties kunnen certificeren in het kader van de promotie van groene 
elektriciteit [zoals bepaald in het ministerieel besluit van 28/03/2017 betreffende de erkenningsprocedure]. 

 

0. Contactgegevens van de PERSOON DIE BELAST IS MET DE OPVOLGING van het aanvraagdossier. 

Onderneming:  

Titel: mevrouw de heer 

Naam:  Voornaam:  

Adres: Straat ………………………………………………..……. Nr. ……..… Bus ……. 
Postcode …………… Plaats ………………………………………………… 

Tel.:  Gsm: 

E-mail3:  

 
 
 
 
  

 
1 "Gelijkwaardige accreditatie in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, waaruit blijkt dat is voldaan aan de criteria 
die gelden voor keuringsinstellingen van het type A en C voor de toepassing van de norm NBN EN ISO/EEG 17020" (cfr. MB 
van 28/03/2017 betreffende de procedure voor de erkenning van de certiceringsorganen van installaties voor de productie van 
groene elktriciteit). 
2 De erkenning wordt toegekend  door BRUGEL voor een periode van vijf jaar  (cfr. MB van 17/12/2015 betreffende de 
promotie van groene elektriciteit). De aanvraag tot verlenging moet uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de 
geldigheidsduur van de erkenning aan BRUGEL worden gericht. 
3  E-mailadres waarnaar wij u de documenten over de erkenning zullen sturen (ontvangstbewijs, status van de 
erkenningsaanvraag, ...). 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017032803&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017032803&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017032803&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015121728&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015121728&table_name=wet
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1. Identificatie van het certificeringsorgaan 

 

1.a) Contactgegevens 

De in dit kader opgenomen informatie zal door BRUGEL op deze verschillende communicatiekanalen worden gepubliceerd en 
verspreid onder bestaande en potentiële producenten van groene elektriciteit. 

Rechtsvorm:  

Naam van de onderneming:   

Ondernemingsnummer of btw-
nummer:  

Adres van het bedrijf: Straat ………………………………………………..……. Nr. ……..… Bus ……. 
Postcode …………… Plaats ………………………………………………… 

Contactpersoon: Naam:  Voornaa
m:  

Algemeen tel.:  

Algemeen e-mailadres:  

 

1.b) Activiteit: 

Hoofdactiviteitssector:   

Andere activiteiten:  

 

1.c) Verplichte voorwaarden: 
Het Certificeringsorgaan verklaart: 

  

1. Onafhankelijk te zijn van elektriciteitsproducenten, 
tussenpersonen, leveranciers en netbeheerders; Ja/Neen 

2. 
 

Over een BELAC4- en/of gelijkwaardige accreditatie5 te 
beschikken;  Ja/Neen 

3. 

BRUGEL te machtigen om de gegevens van het erkende 
certificeringsorgaan op deze verschillende communicatiekanalen 
te publiceren en te verspreiden onder de bestaande en 
potentiële producenten van groene elektriciteit. 

 Ja/Neen 

 
 
 

 
4 Gelieve een kopie van de BELAC-accreditatie bij te voegen. 
5Gelieve een kopie van de gelijkwaardige accreditatie in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte bij te voegen, waaruit 
blijkt dat is voldaan aan de criteria die gelden voor keuringsinstellingen van het type A en C voor de toepassing van de norm 
NBN EN ISO/EEG 17020. 
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1.d) Contactgegevens van de verantwoordelijke/inspecteur. 
 

- de contactgegevens van de natuurlijke perso(o)n(en) die verantwoordelijk is (zijn) voor de certificeringen. 

Alleen de hier vermelde personen hebben toegang tot het ECO-platform van BRUGEL  
Maximaal twee personen kunnen toegang krijgen tot het ECO-platform van BRUGEL.  
De e-mail is uniek en op naam 

 

Verantwoordelijke/Inspecteur 1 

Titel: mevrouw de heer 

Naam:  Voornaa
m:  

Adres:  Straat ………………………………………………..……. Nr. ……..… Bus ……. 
Postcode …………… Plaats ………………………………………………… 

Tel.:  Gsm:  

E-mail (nodig om toegang te 
krijgen tot het BRUGEL-
platform)6: 

 

 

Verantwoordelijke/Inspecteur 2 

Titel: mevrouw de heer 

Naam:  Voornaa
m:  

Adres:  Straat ………………………………………………..……. Nr. ……..… Bus ……. 
Postcode …………… Plaats ………………………………………………… 

Tel.:  Gsm:  

E-mail (nodig om toegang te 
krijgen tot het BRUGEL-platform):  

  

 
6 Zodra het statuut is toegekend, zal dit e-mailadres worden gebruikt als identificatiemiddel om toegang te krijgen tot het 
coderingsformulier voor ECO-dossiers van BRUGEL, waarmee u de dossiergegevens zult kunnen coderen. 
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4. Verbintenissen en handtekening. 

- Ik verbind mij ertoe: BRUGEL op de hoogte te brengen van elke wijziging in de gegevens op dit formulier; 
 

- De wet en de vigerende besluiten na te leven en toe te passen (cfr. BRUGEL-bestek p. 3/14 geldende wetgeving); 
 

- De inhoud van het bestek te respecteren dat ter beschikking wordt gesteld op de website van BRUGEL, evenals alle 
toekomstige updates (updates zullen worden meegedeeld); 

 
- BRUGEL onmiddellijk op de hoogte te brengen als mijn structuur niet langer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden; 

 
- Niet te discrimineren of concurrentiebeperkend of oneerlijk te handelen. 

 
Ik verklaar op erewoord dat 
 

- De onderneming in orde is met de geldende sociale en fiscale wetgeving; 
 

- De onderneming kennis heeft genomen van de voorwaarden voor het verkrijgen en behouden van de erkenning en deze 
heeft aanvaard; 
 

- De verstrekte informatie in dit formulier oprecht, volledig en waar is. 
 
Gedaan te .......................................  Op ... / ... / ...... 

Naam en voornaam: Handtekening: 

 
5. Verwerking van uw persoonsgegevens  

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving. Alle gevraagde informatie is strikt 
noodzakelijk om u in staat te stellen een aanvraag in te dienen voor het statuut van erkend certificeringsorgaan voor de certifice  
van de installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze worden enkel verwerkt voor de doeleinden die rechtstreeks verba  
houden met het beheer en de toekenning van deze certificering door  
BRUGEL, de instantie die verantwoordelijk is voor de verwerkingsactiviteiten en gevestigd is te Kunstlaan 46 (bus 14) in 1000 B  
 
De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op de volgende wettelijke bepaling: het ministerieel besluit van 28 maart 2017 
betreffende de procedure voor de erkenning van de certificeringsorganen van installaties voor de productie van groene 
elektriciteit. Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode van vijf jaar, die gelijk is aan de geldigheidsduur 
van de erkenning. Indien u verlengingsaanvragen indient, worden de gegevens verwerkt en opgeslagen voor opeenvolgende 
periodes van 5 jaar.  
 
Wanneer u via e-mail contact met ons opneemt of wanneer uw gegevens via onze applicaties worden opgeslagen, is het 
mogelijk dat uw persoonsgegevens voor opslagdoeleinden buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen. In 
dat geval is de overdracht onderworpen aan strikte veiligheids- en vertrouwelijkheidsregels in overeenstemming met artikelen 
44 tot en met 49 van de GDPR, teneinde een niveau van beveiliging van uw gegevens te waarborgen dat in wezen vergelijkbaar 
is met het niveau dat u in Europa geniet. Als u bijkomende vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens 
verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming ('Data Protection Officer' of 'DPO') door 
een e-mail te sturen naar dpo@BRUGEL.brussels of door per post een schrijven te sturen naar het volgende adres: BRUGEL 
(ter attentie van de Data Protection Officer), Kunstlaan 46 (bus 14) te 1000 Brussel. 
U heeft het recht om uw gegevens in te kijken en er kosteloos een kopie van te ontvangen. U heeft ook het recht om onjuiste 
gegevens die op u betrekking hebben te laten rechtzetten. In beperkte gevallen heeft u het recht om te vragen dat sommige 
van uw persoonsgegevens worden gewist. In beperkte gevallen heeft u het recht om te vragen dat sommige van uw 
persoonsgegevens of al uw persoonsgegevens helemaal of deels niet meer worden verwerkt. 
 
Indien u van mening bent dat BRUGEL de betreffende voorschriften niet naleeft, wordt u verzocht eerst contact op te nemen 
met BRUGEL. U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres Drukpersstraat 
35 - 1000 Brussel - contact@apd-gba.be. U kunt tevens een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van uw 
woonplaats. 

mailto:dpo@brugel.brussels
mailto:contact@apd-gba.be
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Te verstrekken bijlagen die essentieel zijn om een volledig dossier te kunnen samenstellen. 

 

In alle gevallen: 

1. Document waaruit uw onafhankelijkheid blijkt van elektriciteitsproducenten, tussenpersonen, leveranciers en 
netbeheerders 

2. Het geldige en ondertekende BELAC-accreditatiecertificaat (of gelijkwaardig) van de certificatie-instelling 

3. 
Een officieel ondertekend document van de organisatie waarin de naam/namen van de bevoegde inspecteur(s) 
voor de certificering van de inrichtingen voor de productie van hernieuwbare energie in het BHG van het 
statuut wordt/worden vermeld  

4. 
 
Kopie van beide zijden van de identiteitskaart van de verantwoordelijke(n) voor de certificeringen met 
leesbare handtekening 

5. Voor akkoord ondertekend bestek van BRUGEL 

 
 

Geldende wetgeving  
 
Alle nuttige informatie betreffende de erkenning is te vinden in het MB van 28/03/2017 betreffende de 
erkenningsprocedure (zie §3 en §4 ) dat u kunt vinden op het volgende adres 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/05/11_1.pdf#Page178  
 
Evenals in het bestek dat beschikbaar is op het volgende adres: 
https://www.brugel.brussels/publication/document/notype/2021/nl/Bestek-ECO.pdf 
(Cfr. pagina 3/14 punt 3. Wettelijk kader). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/05/11_1.pdf#Page178
https://www.brugel.brussels/publication/document/notype/2021/nl/Bestek-ECO.pdf
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