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AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING  

EPB VERWARMINGSKETELTECHNICUS L/GI/GII 

EPB VERWARMINGSADVISEUR TYPE 1/TYPE 2 

EPB KLIMAATREGELINGSADVISEUR 
 
 
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 
 

1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN ? 

- dit formulier invullen, dateren en ondertekenen 
- de dossierrechten voor een erkenningsaanvraag bedragen 50 euro, overschrijven op de rekening IBAN 

BE49 0912 3109 7071 / BIC: GKCCBEBB – Mededeling : EPB / EPB verwarming en klimaatregeling/ 
FAMILIENAAM + Voornaam van de aanvrager 

- de aanvraag in één exemplaar naar Leefmilieu Brussel verzenden, 
▪ hetzij per aangetekende brief of per koerier op het volgende adres : 

 

 

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

Opmerking : Een aanvraag kan betrekking hebben op meerdere erkenningen. 
Opgelet : indien uw aanvraag onvolledig wordt verklaard, beschikt u over een termijn 
van 60 dagen te tellen vanaf de brief van « onvolledigverklaring » van het dossier 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 u een nieuw dossierrecht opgeëist                
                          worden.   

 
 
Deze aanvraag betreft de erkenning(en) als (vink een of meerdere vakken) : 
 

  EPB-verwarmingsketeltechnicus L (vloeibare brandstof) 
 

  EPB-verwarmingsketeltechnicus GI (gasvormige brandstof) 
 

  EPB-verwarmingsketeltechnicus GII (gasvormige brandstof) 
 

  EPB-verwarmingsadviseur van type 1 
 

  EPB-verwarmingsadviseur van type 2 
 

  EPB-klimaatregelingsadviseur 
 

Leefmilieu Brussel  
Afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen 

Departement EPB certificatie 
Havenlaan 86C, bus 3000 

1000 BRUSSEL 

 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/leefmilieu-brussel/aanvraag-epb-erkenningen
mailto:agrementerkenning@leefmilieu.brussels
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Indien de aanvraag de erkenning ‘EPB-verwarmingsadviseur type 1 of type 2’ betreft en u beschikt reeds over 
een erkenning als ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus GI, GII of L’ die u wenst te laten gelden, gelieve uw 
erkenningsnummer te noteren:…………………………………………………………………………………………… 
 

2. ERKENNINGSVOORWAARDEN  

2.1 EPB-Verwarmingsketeltechnicus L, GI of GII 
De erkenning als EPB-verwarmingsketeltechnicus wordt, in functie van het type verwarmingsketel waaraan hij 
werkt, overeenkomstig de tabel opgenomen in artikel 2.2.1 van het Handelingenbesluit van 21 juni 20181, 
toegekend aan natuurlijke personen die voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1° Houder zijn van een geldig bekwaamheidsattest van EPB-verwarmingsketeltechnicus L,  GI of GII, 
uitgereikt na met vrucht een krachtens afdeling 1 van hoofdstuk 6 van het Handelingenbesluit van 21 juni 
20181 erkende opleiding gevolgd te hebben of desgevallend houder zijn van een geldig attest dat door 
Leefmilieu Brussel als gelijkwaardig wordt erkend. 
Een bekwaamheidsattest dat is afgegeven door een opleidingscentrum waarvan de opleiding door Leefmilieu 
Brussel is erkend, is geldig indien het minder dan twee jaar oud is op de datum van verzending van de 
ontvangstbevestiging van de aanvraag tot erkenning die volledig is verklaard; 
2° Zich ertoe verbinden te voldoen aan de verplichtingen vermeld in artikels 4.2.1 en 4.2.2 van het 
Handelingenbesluit van 21 juni 20181; 
3° Niet ontzet zijn uit zijn burgerlijke of politieke rechten. 
 

2.2 EPB-verwarmingsadviseur van type 1 of type 2 
De erkenning als EPB-verwarmingsadviseur wordt toegekend aan natuurlijke personen die voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 
1° Houder zijn van een geldig bekwaamheidsattest van EPB-verwarmingsketeltechnicus L,  GI of GII, 
uitgereikt na met vrucht een krachtens afdeling 1 van hoofdstuk 6 van het Handelingenbesluit van 21 juni 
20181 erkende opleiding gevolgd te hebben of een erkenning EPB-verwarmingstechnicus L, GI, GII. 
Een bekwaamheidsattest dat is afgegeven door een opleidingscentrum waarvan de opleiding door Leefmilieu 
Brussel is erkend, is geldig indien het minder dan twee jaar oud is op de datum van verzending van de 
ontvangstbevestiging van de aanvraag tot erkenning die volledig is verklaard;2° Houder zijn van een geldig 
bekwaamheidsattest van EPB-verwarmingsadviseur van type 1 of 2, uitgereikt na met vrucht een krachtens 
afdeling 1 van hoofdstuk 6 van het Handelingenbesluit van 21 juni 20181 erkende opleiding gevolgd te 
hebben. 
Een bekwaamheidsattest dat is afgegeven door een opleidingscentrum waarvan de opleiding door Leefmilieu 
Brussel is erkend, is geldig indien het minder dan twee jaar oud is op de datum van verzending van de 
ontvangstbevestiging van de aanvraag tot erkenning die volledig is verklaard; 
3° Zich ertoe verbinden te voldoen aan de verplichtingen vermeld in artikels 4.2.1 en 4.2.3 van het 
Handelingenbesluit van 21 juni 20181; 

4° Niet ontzet zijn uit zijn burgerlijke of politieke rechten. 

 
2.3 EPB-klimaatregelingsadviseur 
De erkenning als EPB-klimaatregelingsadviseur wordt toegekend aan natuurlijke personen die voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 
1° Houder zijn van een bachelor- of masterdiploma, of van een diploma industrieel ingenieur, bio-ingenieur of 
burgerlijk ingenieur, met technische of wetenschappelijke specialisatie of van een gelijkwaardig diploma 
uitgereikt in een andere staat, of houder zijn van een attest van bekwaamheid in de koeltechniek, in de zin 
van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2012 inzake de bepaling van de 
minimumopleidingseisen voor koeltechnici en de registratie van koeltechnische bedrijven, of van een 
gelijkwaardig attest uitgereikt in een ander gewest of een andere staat;  
2° Minstens drie jaar beroepservaring aantonen in de controle, het ontwerp, de installatie of het onderhoud 
van HVAC-installaties, indien deze ervaring daadwerkelijk in hoofdbezigheid of voltijds gepresteerd werd en 
minstens vijf jaar als deze ervaring daadwerkelijk als nevenactiviteit of deeltijds gepresteerd werd; 
3° Houder zijn van een geldig bekwaamheidsattest van EPB-klimaatregelingsadviseur, uitgereikt na met 
vrucht een krachtens afdeling 1 van hoofdstuk 6 van het Handelingenbesluit van 21 juni 20181  erkende 
opleiding gevolgd te hebben. 

 
1 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de controle en het onderhoud van verwarmings- en 
klimaatregelingssystemen en betreffende de erkenning van de personen die deze handelingen uitvoeren van 21 juni 2018 
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Een bekwaamheidsattest dat is afgegeven door een opleidingscentrum waarvan de opleiding door Leefmilieu 
Brussel is erkend, is geldig indien het minder dan twee jaar oud is op de datum van verzending van de 
ontvangstbevestiging van de aanvraag tot erkenning die volledig is verklaard; 
4° Zich ertoe verbinden te voldoen aan de verplichtingen vermeld in artikels 4.2.1 en 4.2.4 van het 
Handelingenbesluit van 21 juni 20181; 
5° Niet ontzet zijn uit zijn burgerlijke of politieke rechten. 
 

 
3. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER VAN DE ERKENNING (NATUURLIJKE 
PERSOON) 
 
3.1 Privé-gegevens (woonplaats)  
 
*Rijksregistratienummer :  
 

*Familienaam :       

*Voornaam :       

*Straat :       *Nr.:       *Bus :       

*Postcode :       *Gemeente :       

*Tel.:        Fax :       

*E-mail :        Website :       

 

*verplichte velden 

 

 
3.2 Professionele gegevens (in het kader van deze erkenning) 

  

Statuut:  zelfstandige: 
 Uw KBO-nummer: ………………… 

 
    bestuurder / beheerder / actieve vennoot: 

 Het KBO-nummer van de onderneming waarvoor u werkt: ………………… 
  
    Werknemer: 

 Het KBO-nummer van de onderneming waarvoor u werkt: ………………… 
 
    Andere: 

 KBO-nummer opgeven voor u uw eerste certificaat opstelt! 
(Voorwaarde voor publicatie op de website van Leefmilieu Brussel) 

 
 *Identiek aan privé-gegevens?  JA  NEE  
 
*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. 
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Welke gegevens wenst u op de website van leefmilieu Brussel te zien verschijnen? (enkel 1 keuze 
mogelijk): 

 

 Privé-gegevens 
 

 Professionele gegevens 
 

 Alleen uw familienaam, voornaam en erkenningsnummer 
 
  

*verplichte velden 
 

4. TE LEVEREN DOCUMENTEN  
 

4.1. Het hierboven aanvraagformulier tot erkenning(en), waarvan het model is vastgelegd en beschikbaar 
gesteld door leefmilieu Brussel, volledig ingevuld, gedateerd en getekend door de aanvrager 

4.2. Een kopie van het (de) geldige bekwaamheidsattest(en), desgevallend een kopie van het diploma en 
een bewijsstuk van de beroepservaring die overeenstemmen met de aangevraagde erkenning(en) 

4.3. Een uittreksel uit het strafregister van minder dan 1 jaar oud 
4.4. Een kopie van het bewijs van betaling van de dossierrechten (kopie van het rekeninguittreksel, met de 

naam van de bank, de rekeningnummers en het bedrag van de overschrijving) 
 

 

5. 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 klimaatregeling2. 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 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 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de controle en het onderhoud van verwarmings- en 

klimaatregelingssystemen en betreffende de erkenning van de personen die deze handelingen uitvoeren van 21 juni 2018 
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen en 
klimaatregelingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode van 21 
juni 2018 en Art. 2.2.18 van de Ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing 
van 2 mei 2013 
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6. ONDERTEKENING 
 

Ik verklaar dat de inlichtingen op dit formulier correct zijn en verbindt mij ertoe mijn verplichtingen na te komen 
in het kader van mijn erkenning. 

 
*Datum en plaats : ……………………………………… 
 
 
*Handtekening van de aanvrager met de mededeling "Gelezen en goedgekeurd": 
 
 
 
 
 
 
 
 
*NAAM en voornaam : ……………………………………… 
 

*verplichte velden 

 


