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FORMULIER VOOR INDIENING VAN EEN AANVRAAG TOT 

ERKENNING ALS 

EPB-ADVISEUR – NATUURLIJK PERSOON 
 
 

Hoe dient u uw erkenningsaanvraagdossier in? 
 

Opmerking: er bestaat een Irisbox-formulier waarmee u op eenvoudige wijze uw aanvraag ter goedkeuring 
kunt indienen. Deze is beschikbaar via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/leefmilieu-brussel/aanvraag-epb-
erkenningen. 
 
- dit formulier invullen, dateren en ondertekenen 

- de dossierrechten voor een erkenningsaanvraag bedragen 50 €, over te schrijven op Leefmilieu Brussel IBAN 

BE49 0912 3109 7071 / BIC GKCCBEBB – Mededeling : EPB/EPBadviseur/NAAM+Voornaam van de 

aanvrager 

- de aanvraag in één exemplaar naar het Instituut verzenden, 

▪ hetzij per aangetekende brief of per koerier op het volgende adres : 

 
Leefmilieu Brussel  

Afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame 

gebouwen 

Departement Verwarming & Klimaatregeling EPB 

Havenlaan 86C bus 3000 

1000 Brussel 

 

 
▪ hetzij elektronisch op het adres : agrementerkenning@leefmilieu.brussels 

 

Opmerking : Opgelet : indien uw aanvraag onvolledig wordt verklaard, een termijn van 60 dagen te 

  tellen vanaf de « onvolledig » brief wordt u verleend om ons de ontbrekende 

inlichtingen en/of documenten toe te sturen. Na deze termijn, zullen wij uw dossier afsluiten. 

Gelieve te noteren dat een verlenging van de termijn NIET wordt toegekend. 

In geval van een nieuwe aanvraag tot erkenning, zal een nieuw dossierrecht u opgeëist 

worden. 

 
 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/leefmilieu-brussel/aanvraag-epb-erkenningen
https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/leefmilieu-brussel/aanvraag-epb-erkenningen
mailto:agrementerkenning@leefmilieu.brussels
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1. VOORWAARDEN VOOR ERKENNING ALS EPB-ADVISEUR – NATUURLIJKE 
PERSOON 

1.1. in het bezit zijn van een diploma van architect, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk 

ingenieur, industrieel ingenieur, bio-ingenieur of gelijkgesteld, ofwel een in een andere staat 

afgeleverd gelijkwaardig diploma; 

1.2. in het bezit zijn van het opleidingsgetuigschrift van EPB-adviseur, afgeleverd na het volgen 

van een erkende opleiding en het op verzenddatum van het ontvangstbewijs van het volledig 

verklaarde dossier minder dan een jaar oud is. 

1.3. zich ertoe verbinden de verplichtingen na te leven in artikelen 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8 en 2.2.11 van 

de ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing 

van 2/05/2013 en in artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 

oktober 2013 betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs (hierna genoemde “het Besluit”), 

die beschikbaar zijn via onderstaande link :  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013050209&tabl
e_name=wet 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013101042&tabl
e_name=wet 

1.4.  de dossierrechten van 50€ betalen; 

 

2. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER VAN DE ERKENNING (NATUURLIJKE 
PERSOON) 

Privé-gegevens : 

 
*Rijksregistratienummer :  

 
2.1. Naam: …………………………………………………………………………………………….… 

 Voornaam: …………………………………………………………………………………………. 
 Straat: …………………………………………………………….. Nr.: ……….. Postbus: …….. 

 Postcode: ………………………………………. Gemeente: ………………………………… 

 Tel.: ………………………………………………… Fax: ………………………………………… 

 E-mail: ……………………………………………  
 
 
Professionele gegevens (in het kader van deze erkenning): 
 

 Ik zal mijn bedrijfsnummer en bedrijfsgegevens later verstrekken (in dit geval moeten de 
 onderstaande gegevens niet worden ingevuld) 

 

2.2. *Ondernemingsnummer: ……………………………………………..  

 *Tel.: …………………………………………………  

 *E-mail: …………………………………………… *Website: ………………………………….... 
 

 

De bedrijfsgegevens worden automatisch opgehaald bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Als 
deze gegevens niet actueel zijn op de KBO, nodigen wij u uit ze te laten wijzigen. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013050209&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013050209&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013101042&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013101042&table_name=wet
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*Welke gegevens mogen op onze website verschijnen ? (enkel één keuze mogelijk) 
 
  privé-gegevens  
  professionele gegevens 
  alleen uw naam, voornaam en erkenningsnummer  

 

*verplichte velden 

 

3. TE VERSTREKKEN BIJLAGEN 

3.1. Een dubbelzijdige kopie van uw identiteitskaart of een kopie van uw paspoort; 

3.2. een kopie van het geldige opleidingsgetuigschrift van EPB-adviseur; 

3.3. een kopie van het betalingsbewijs van de dossierrechten  

3.4. Een kopie van het diploma of als u houder bent van een gelijkwaardig zijnde titel die in een 

 ander gewest of in een andere staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte 

 afgeleverd werd  : 

• een kopie van het document houdende de titel afgeleverd door de bevoegde 

overheidsdiensten van het gewest of van de staat die deel uitmaakt van de 

Europese Economische Ruimte ; 

• indien nodig, een vertaling naar het Nederlands of het Frans van de al verkregen 

titel; 

• elk element dat aantoont dat de voorwaarden van de reeds ontvangen titel 

gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden opgelegd in artikel 2 van het Besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2013 betreffende de erkenning 

van de EPB-adviseurs; 

 

4. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Uw gegevens worden door Leefmilieu Brussel verzameld voor de behandeling van uw 
erkenningsaanvraag in het kader van de reglementering EPB verwarming en klimaatregeling1. 
Bepaalde gegevens (achternaam, voornaam, erkenningsnummer) worden gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad en op de website van Leefmilieu Brussel.  De geldigheid van uw erkenning 
evenals de gegevens van uw keuze worden op onze website gepubliceerd tot 6 maanden na het 
einde van de geldigheidsduur van uw erkenning.  
 
We sturen u ook een nieuwsbrief per e-mail betreffende uw erkenning. 
 
Leefmilieu Brussel bewaart de documenten van uw aanvraag gedurende 6 maanden tot maximaal 12 
maanden.. U kunt uw gegevens raadplegen, corrigeren en verwijderen via het IRISBOX-formulier of 
door contact met ons op te nemen via agrementerkenning@environnement.brussels. U kunt ook 
contact opnemen met de afgevaardigde voor gegevensbescherming (privacy@leefmilieu.brussels). 
Indien nodig kunt u een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.18 van de Ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing van 2 mei 
2013 
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5. ONDERTEKENING 
Ik verklaar dat de gegevens op dit formulier correct zijn. 

Ik verbind me ertoe om de verplichtingen na te leven die door artikel 3 van het Besluit worden bepaald 

ter uitvoering van  artikel 2.5.2 §1  van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels 

Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 

 
 

Datum en plaats:. ………………………………………………… 
 
*Handtekening van de aanvrager, voorafgegaan door de woorden “Gelezen en goedgekeurd”: 
 
 
 
 
 
 
*Voornaam en naam:……………………………………………………… 
 
*verplichte velden 


