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INVULDOCUMENT VOOR DE AANVRAAG VAN ERKENNING ALS EPB-ADVISEUR – RECHTSPERSOON  

 

FORMULIER VOOR INDIENING VAN EEN AANVRAAG TOT 
ERKENNING ALS 

EPB-ADVISEUR – RECHTSPERSOON 
 
 

  

1. 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 naar: agrementerkenning@leefmilieu.brussels 

 

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


 

2. VOORWAARDEN VOOR ERKENNING ALS EPB-ADVISEUR – RECHTSPERSOON 

1.1. Opgericht zijn overeenkomstig de Belgische wetgeving of de wetgeving van een andere lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte; 

1.2. Op elk moment, in het kader van een arbeidscontract van onbepaalde duur of een samenwerkings- of 
associatieovereenkomst, een natuurlijke persoon tewerkstellen die erkend is als EPB-adviseur. 

 

3. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER VAN DE ERKENNING (RECHTSPERSOON) 

 

2.1 *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. 

 

*Welke gegevens wenst u graag zien op de website van Leefmilieu Brussel? (enkel één keuze mogelijk) 
 

  de bovenvermelde gegevens  

  alleen bedrijfsnaam en erkenningsnummer  

 

*verplichte velden 

 

4. DE EPB-ADVISEUR(S) – NATUURLIJK PERSOON MET WIE U SAMENWERKT 

 

4.1 Naam:……………………………………………………………………...................... 

 Voornaam:……………………………………………………………………………………………………….. 

 Erkenningsnummer:…………………………………………………………………………………………………… 

 

4.2 Naam:……………………………………………………………………...................... 

 Voornaam:……………………………………………………………………………………………………….. 

 Erkenningsnummer:…………………………………………………………………………………………………… 

 

4.3 Naam:……………………………………………………………………...................... 

 Voornaam:……………………………………………………………………………………………………….. 

 Erkenningsnummer:…………………………………………………………………………………………………… 

 

4.4 Naam:……………………………………………………………………...................... 

 Voornaam:……………………………………………………………………………………………………….. 

 Erkenningsnummer:…………………………………………………………………………………………………… 

 

4.5 Naam:……………………………………………………………………...................... 

 Voornaam:……………………………………………………………………………………………………….. 

 Erkenningsnummer:…………………………………………………………………………………………………… 

 

4.6 Naam:……………………………………………………………………...................... 

 Voornaam:……………………………………………………………………………………………………….. 

 Erkenningsnummer:…………………………………………………………………………………………………… 
 
3.7 Naam:……………………………………………………………………...................... 

 Voornaam:……………………………………………………………………………………………………….. 

 Erkenningsnummer:…………………………………………………………………………………………………… 
 
3.8 Naam:……………………………………………………………………...................... 

 Voornaam:……………………………………………………………………………………………………….. 

 Erkenningsnummer:…………………………………………………………………………………………………… 
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5. TE VERSTREKKEN BIJLAGEN 

4.1. een kopie van de publicatie van de gecoördineerde statuten van de rechtspersoon en de laatste benoeming 
van bestuurders of een kopie van de aanvraag tot publicatie van de statuten; 

4.2. een kopie van het(de) arbeidscontract(en) of van de samenwerkings- of associatieovereenkomst(en) tussen 
de rechtspersoon en elke van de bovengenoemde erkende natuurlijk persoon,  

4.3. een kopie van het betalingsbewijs van de dossierrechten  
 
 

6. BESCHERMING VAN DE 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. 
 

 

7. ONDERTEKENING DOOR DE PERSOON DIE BEVOEGD EN GEMACHTIGD IS OM 
DE RECHTSPERSOON TE VERTEGENWOORDIGEN EN TE VERBINDEN 

Ik verklaar dat de gegevens op dit formulier correct zijn. 
 
Ik ben op de hoogte van mijn verplichtingen en verbind mij ertoe deze na te leven, zoals bepaald in de artikelen 
2.2.5, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.10 en 2.2.11 van de ordonnantie betreffende de Brusselse Wetboek voor Lucht-, Klimaat- en 
Energiebeheer van 2/05/2013 en in artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende 
de erkenning van EPB-adviseurs van 10/10/2013, die toegankelijk zijn via deze links: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013050209&table_name=loi en  
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013101042&table_name=loi  
 
In het bijzonder heb ik vastgesteld dat ik onderworpen ben aan zijn punt 10°: als rechtspersoon stuur ik het Instituut 
een jaarlijks activiteitenverslag waarin ik de EPB-adviseurs-natuurlijk persoon opsom die ik in dienst heb. 
 
 
 
*Datum en plaats:……………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Handtekening van de aanvrager, voorafgegaan door de woorden “Gelezen en goedgekeurd 
 
 
 
 
 
 
 
*Voornaam en naam:……………………... 
 
*verplichte velden 

 
2.2.18 van de Ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing van 2 mei 2013 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013101042&table_name=loi

