AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING
- ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - EPB-VERWARMINGSADVISEUR 1.
-

HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN ?
dit formulier invullen, dateren en ondertekenen
de verklaring(en) op erewoord voor de aangevraagde erkenning(en) invullen, dateren en ondertekenen
(door de aanvrager)
de dossierrechten voor een erkenningsaanvraag bedragen 250 euro, over te schrijven op IBAN BE49
0912 3109 7071 / BIC: GKCCBEBB – Mededeling : EPB / EPBverwarming / FAMILIENAAM +
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 - BIM
Afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen
Departement Verwarming & Klimaatregeling EPB
Dienst EPB-erkenningen
Havenlaan 86C, bus 3000
1000 Brussel


hetzij elektronisch op het adres : agrementerkenning@environnement.brussels

Opmerking :

Een aanvraag kan betrekking hebben op meerdere erkenningen.
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.

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

Erkend verwarmingsketeltechnicus van type L (vloeibare brandstof)
Erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 (gasvormige brandstof)
Erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 (gasvormige brandstof)
Erkende verwarmingsinstallateur
EPB-verwarmingsadviseur
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2.

ERKENNINGSVOORWAARDEN

2.1 Als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L
1°. Houder zijn van een bekwaamheidsattest als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L ;
2°. Zich ertoe verbinden om de punten na te leven die beoogd worden in het formulier van de verklaring op
erewoord dat in bijlage 1 van dit formulier is opgenomen;
3°. Niet ontzet zijn uit hun burgerlijke of politieke rechten.
2.2 Als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1
1°. Houder zijn van een bekwaamheidsattest als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 ;
2°. Zich ertoe verbinden om de punten na te leven die beoogd worden in het formulier van de verklaring op
erewoord dat in bijlage 1 van dit formulier is opgenomen;
3°. Niet ontzet zijn uit hun burgerlijke of politieke rechten.
2.3 Als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2
1°. Houder zijn van een bekwaamheidsattest als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 ;
2°. Zich ertoe verbinden om de punten na te leven die beoogd worden in het formulier van de verklaring op
erewoord dat in bijlage 1 van dit formulier is opgenomen;
3°. Niet ontzet zijn uit hun burgerlijke of politieke rechten.
2.4 Als erkend verwarmingsinstallateur
1°. Houder zijn van een bekwaamheidsattest als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L of van type
G1 of van type G2 ;
2°. Houder zijn van een bekwaamheidsattest als erkend verwarmingsinstallateur;
3°. Zich ertoe verbinden om de punten na te leven die beoogd worden in het formulier van de verklaring op
erewoord dat in bijlage 2 van dit formulier is opgenomen;
4°. Niet ontzet zijn uit hun burgerlijke of politieke rechten.
2.5 Als EPB-verwarmingsadviseur
1°. Houder zijn van een bekwaamheidsattest als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L of van type
G1 of van type G2 ;
2°. Houder zijn van een bekwaamheidsattest als erkend EPB-verwarmingsadviseur;
3°. Zich ertoe verbinden om de punten na te leven die beoogd worden in het formulier van de verklaring op
erewoord dat in bijlage 3 van dit formulier is opgenomen;
4°. Niet ontzet zijn uit hun burgerlijke of politieke rechten.
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3.
3.1

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER VAN DE ERKENNING (NATUURLIJKE
PERSOON)
Privé-gegevens (woonplaats)

*Familienaam :
*Voornaam :
*Straat :
*Postcode :
*Tel.:
*E-mail :

3.2

*Nr.:
*Gemeente :
Fax :
Website :

*Bus :

*Nr.:
*Gemeente :
Fax :
Website :

*Bus :

Professionele gegevens

*Naam (volledig) van de maatschappij :
*Straat :
*Postcode :
*Tel.:
*E-mail :

Welke gegevens mogen op onze website verschijnen (enkel 1 keuze mogelijk):

Privé-gegevens
Professionele gegevens
Alleen uw familienaam, voornaam en erkenningsnummer

*verplichte velden
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4.

TE VERSTREKKEN BIJLAGEN

4.1.

Een kopie van het (de) geldige bekwaamheidsattest(en) die overeenstemmen met de aangevraagde
erkenning(en)
Een uittreksel uit het strafregister van minder dan 1 jaar oud
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).

4.2.
4.3.

Indien de erkenningsaanvraag ingediend wordt door een persoon die houder is van één of meer
gelijkwaardige titels die in een ander gewest of een andere lidstaat van de Europese Unie behaald werden,
bevat de erkenningsaanvraag de volgende aanvullende documenten:
4.4. een kopie van het document houdende de titel(s) afgeleverd door de bevoegde overheidsdiensten van
het gewest of de lidstaat van de Europese Unie;
4.5. indien nodig, een officiële vertaling naar het Frans of het Nederlands van de reeds verkregen titel(s);
4.6. elk element dat de aanvrager in staat stelt aan te tonen dat de voorwaarden van de reeds ontvangen
titel(s) gelijkaardig zijn aan de voorwaarden, opgelegd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
4.7. een attest volgens hetwelk de reglementaire modules van de reglementaire opleiding en van het
examen met vrucht werden gevolgd.

5.

HANDTEKENING

Ik verklaar dat de inlichtingen op dit formulier correct zijn.

*Datum en plaats : ………………………………………

*Handtekening van de aanvrager met de mededeling "Gelezen en goedgekeurd":

*NAAM en voornaam : ………………………………………

*verplichte velden
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BIJLAGE 1 : FORMULIER VAN VERKLARING OP EREWOORD VOOR DE ERKENDE
VERWARMINGSKETELTECHNICUS
Ik, ondergetekende, ………………………………………, kandidaat erkend verwarmingsketeltechnicus, verklaar
op erewoord dat ik, in het geval ik mijn erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus behaal, de volgende
regels zal naleven :
1. Ik zal de regels toepassen die zijn uiteengezet in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en
tijdens hun uitbatingsperiode.
2. Ik verbind mij ertoe alle handelingen voor de periodieke controle uit te voeren op een objectieve manier,
onafhankelijk van alle commerciële belangen.
3. Ik zal de gegevens of feiten waarvan ik kennis heb genomen bij de uitvoering van mijn taak en waarvoor
ik gebonden ben tot geheimhouding, niet bekendmaken.
4. Ik kom mijn verplichtingen na die mij worden opgelegd door de sociale en fiscale wetgeving.
5. Ik verklaar gedekt te zijn door een verzekering "Beroepsaansprakelijkheid" ten aanzien van derden voor
fouten of nalatigheden, begaan in de uitvoering van mijn opdracht als erkende
verwarmingsketeltechnicus.
6. Ik beschik over goed onderhouden materiaal om de fysieke tests uit te voeren op de verwarmingsketels.
7. Ik beschik over de nodige technische en informaticamiddelen om mijn verplichtingen na te komen.

Ik erken dat de niet-naleving van één van deze verbintenissen een voldoende reden vormt voor opschorting of
intrekking van mijn erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus.

*Opgesteld te : ………………………………………, op datum : …………………..

*Handtekening van de aanvrager met de mededeling "Gelezen en goedgekeurd":

*NAAM en voornaam : ………………………………………

*verplichte velden
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BIJLAGE 2 : FORMULIER VAN VERKLARING OP EREWOORD VOOR DE ERKENDE
VERWARMINGSINSTALLATEUR
Ik, ondergetekende, ………………………………………, kandidaat erkend verwarmingsinstallateur, verklaar op
erewoord dat ik, in het geval ik mijn erkenning als erkend verwarmingsinstallateur behaal, de volgende regels
zal naleven :

1. Ik zal de regels toepassen die zijn uiteengezet in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en
tijdens hun uitbatingsperiode.

2. Ik verbind mij ertoe de handelingen van de opleveringen en de diagnosestellingen op objectieve manier
uit te voeren, onafhankelijk van alle commerciële belangen en zonder er commerciële voorstellen aan te
koppelen met betrekking tot de energiebevoorrading van de woning of de energiebesparende
maatregelen die worden aanbevolen in het diagnoseverslag.

3. Ik zal de gegevens of feiten waarvan ik kennis heb genomen bij de uitvoering van mijn taak en waarvoor
ik gebonden ben tot geheimhouding, niet bekendmaken.

4. Ik kom mijn verplichtingen na die mij worden opgelegd door de sociale en fiscale wetgeving.
5. Ik verklaar gedekt te zijn door een verzekering "Beroepsaansprakelijkheid" ten aanzien van derden voor
fouten of nalatigheden, begaan in de uitvoering van mijn opdracht als erkende verwarmingsinstallateur.

6. Ik beschik over goed onderhouden materiaal om de verbrandingsmetingen op de verwarmingsketels uit te
voeren.

7. Ik beschik over de nodige technische en informaticamiddelen om mijn verplichtingen na te komen.

Ik erken dat de niet-naleving van één van deze verbintenissen een voldoende reden vormt voor opschorting of
intrekking van mijn erkenning als erkend verwarmingsinstallateur.

*Opgesteld te : ………………………………………, op datum : …………………..

*Handtekening van de aanvrager met de mededeling "Gelezen en goedgekeurd":

*NAAM en voornaam : ………………………………………

*verplichte velden
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BIJLAGE 3 : FORMULIER VAN VERKLARING OP EREWOORD VOOR DE EPBVERWARMINGSADVISEUR
Ik, ondergetekende, ………………………………………, kandidaat EPB-verwarmingsadviseur, verklaar op
erewoord dat ik, in het geval ik mijn erkenning als EPB-verwarmingsadviseur behaal, de volgende regels zal
naleven:

1. Ik zal de regels toepassen die zijn uiteengezet in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en
tijdens hun uitbatingsperiode.

2. Ik verbind mij ertoe de handelingen van de opleveringen en de diagnosestellingen op objectieve manier
uit te voeren, onafhankelijk van alle commerciële belangen en zonder er commerciële voorstellen aan te
koppelen met betrekking tot de energiebevoorrading van de woning of de energiebesparende
maatregelen die worden aanbevolen in het diagnoseverslag.

3. Ik zal de gegevens of feiten waarvan ik kennis heb genomen bij de uitvoering van mijn taak en waarvoor
ik gebonden ben tot geheimhouding, niet bekendmaken.

4. Ik kom mijn verplichtingen na die mij worden opgelegd door de sociale en fiscale wetgeving.
5. Ik verklaar gedekt te zijn door een verzekering "Beroepsaansprakelijkheid" ten aanzien van derden voor
fouten of nalatigheden, begaan in de uitvoering van mijn opdracht als EPB-verwarmingsadviseur.

6. Ik beschik over goed onderhouden materiaal om de fysieke tests uit te voeren op de verwarmingsketels.
7. Ik beschik over de nodige technische en informaticamiddelen om mijn verplichtingen na te komen.
Ik erken dat de niet-naleving van één van deze verbintenissen een voldoende reden vormt voor opschorting of
intrekking van mijn erkenning als EPB-verwarmingsadviseur.

*Opgesteld te : …………………………………………, op datum : ………………………………….

*Handtekening van de aanvrager met de mededeling "Gelezen en goedgekeurd":

*NAAM en voornaam : ……………………………………………….

*verplichte velden
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