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1 INLEIDING 

Airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten in het Vlaamse Gewest regelmatig 
energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige zodat ze optimaal afgesteld zijn 

voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoeften van het 
gebouw. 

 
Deze verplichting volgt uit de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen1 en is een 

belangrijke maatregel in de strijd tegen klimaatverandering. Liefst 40% van het totale energieverbruik in 

de Europese Unie komt voor rekening van gebouwen. In Vlaanderen alleen al zijn er naar schatting zo’n 

162.000 niet-residentiële gebouwen die gekoeld worden. Bovendien zijn steeds meer gebouwen uitgerust 
met een airconditioningsysteem en blijft het energieverbruik op gebouwniveau alleen maar toenemen.  

Een regelmatige energetische keuring door een erkende airco-energiedeskundige kan het rendement van 

de airco-installatie verhogen en het energieverbruik doen dalen.  

 

De energetische keuring moet altijd op dezelfde manier gebeuren. Daarom ontwikkelde het Departement 

Omgeving2 een webapplicatie die de airco-energiedeskundige moet gebruiken. De webapplicatie is gratis 
en volledig toegankelijk voor iedereen die over een geldige erkenning beschikt. Deze handleiding biedt de 

airco-energiedeskundige een handig naslagwerk tijdens het gebruik van de webapplicatie.  

  

  

                                              
1 richtlijn 2010/31/EU van 19 mei 2010. betreffende de energieprestatie van gebouwen 
2 Op 1 april 2017 fuseerde het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) met Ruimte Vlaanderen tot het Departement Omgeving. 
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2 MINIMUMVEREISTEN 

Om de webapplicatie te kunnen gebruiken, moet u beschikken over: 
 

• Een laptop, tablet of desktop met internetverbinding;  
o Gebruik van een laptop (of desktop) wordt aanbevolen 

o Gebruik van een smartphone is niet aanbevolen omwille van de grootte van de interface 

• Een up-to-date browser: 

o Google Chrome 
o Mozilla Firefox 

o Microsoft Edge 

• Een eID (elektronische identiteitskaart) en de pincode 

o Als u de pincode van uw eID niet kent, kan u deze opvragen of opnieuw (laten) instellen 

bij de gemeentedienst 

• Een eID-lezer en de bijhorende software en plugin om de eID in de computer of tablet in te lezen 

 

De webapplicatie is platformonafhankelijk, wat betekent dat de webapplicatie werkt in zo goed als iedere 

browser (Chrome, Firefox, Edge) en op ieder besturingssysteem (Windows, macOS, iOS, Android, Linux). 
Deze keuze werd bewust gemaakt om zo weinig mogelijk beperkingen op te leggen voor het gebruik van 

de webapplicatie. 

3 ACTIVERING DIGITALE SLEUTELS EN AANMELDEN 

In dit hoofdstuk kan u terugvinden hoe u zich met een zogenoemde digitale sleutel kan aanmelden bij de 

webapplicatie. Een digitale sleutel is uniek en gekoppeld aan uw identiteit via uw eID (elektronische 
identiteitskaart). Er zijn verschillende opties:  

 

• Met eID: eID en aangesloten kaartlezer zijn vereist telkens u de webapplicatie wil openen 

 

• Met gebruikersnaam, wachtwoord en code: eID en kaartlezer zijn alleen vereist bij de eenmalige 

activering van de digitale sleutel en niet bij het openen van de webapplicatie 

o Beveiligingscode via mobiele app 
o Beveiligingscode via sms 

o Federaal token 
o itsme® 

 
Dit hoofdstuk is verder opgesplitst in: 

 

• Voorbereiding: elk toestel waarop u de webapplicatie wil gebruiken moet u voorbereiden. 

• Activering digitale sleutel: Als u kiest om zich aan te melden via de mobiele app, sms of federaal 
token, moet u deze digitale sleutels vooraf activeren met eID. 

• Aanmelden: iedere persoon die de webapplicatie wil gebruiken, moet zich hiervoor aanmelden.  
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3.1 VOORBEREIDING 

De voorbereiding van uw laptop, desktop of tablet is eenmalig. Als u de webapplicatie op meerdere 
toestellen wil gebruiken, zal u ieder toestel afzonderlijk moeten voorbereiden. 

 

Opgelet: met tablet bedoelen we Android- of iOS-tablets. Voor Windows-tablets gelden dezelfde stappen 
als voor een laptop of desktop.  
 

3.1.1 Internetbrowser installeren 

Normaalgezien is uw toestel reeds voorzien van een geschikte browser. We hebben de webapplicatie 

getest met onderstaande browsers en bijgevolg is het aanbevolen één van deze browsers te gebruiken. 
 

Browser Installatie laptop of desktop Installatie tablet 

Google Chrome https://www.google.be/chrome/  
Google Play 

App Store 

Mozilla Firefox 
https://www.mozilla.org/nl/firefox/new

/ 

Google Play  

App Store 

Microsoft Edge  

(enkel Windows) 

https://www.microsoft.com/nl-

be/windows/microsoft-edge 
- 

 

Volg de link in bovenstaande tabel om één van deze browsers te installeren en volg de instructies op de 

website. 

 

3.1.2 eID software installeren 

Om u te registreren of aan te melden is het noodzakelijk dat uw computer of tablet uw eID kan uitlezen. 

Ook als u kiest om aan te melden via de mobiele app, sms of federaal token, moet u de eID software 
installeren om deze digitale sleutels te activeren.   

 

Indien u reeds eerder gebruik heeft gemaakt van digitale overheidsdiensten, is de nodige software 
mogelijk al geïnstalleerd op uw computer. U kan dit testen door volgende stappen te volgen: 

 
1. Ga naar https://iamapps.belgium.be/tma/?lang=nl 

2. Klik op ‘Start test’ en vervolgens op ‘Aanmelden’ 
3. Voer de pincode van uw eID in 

 

  

https://www.google.be/chrome/
https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/
https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/
https://www.microsoft.com/nl-be/windows/microsoft-edge
https://www.microsoft.com/nl-be/windows/microsoft-edge
https://iamapps.belgium.be/tma/?lang=nl
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Indien alles correct is geïnstalleerd, krijgt u onderstaand scherm:  

 
 
 

Wanneer u bovenstaand scherm niet te zien krijgt, volg dan onderstaande stappen om de eID-software 
van de Federale overheid te installeren: 

 
1. Ga naar https://eid.belgium.be/nl 

2. Klik op ‘Gratis download’ 

3. Accepteer de softwarelicentie en download de software 

4. Open het installatiebestand en volg de instructies op het scherm om de software te installeren 
 

 

3.1.3 Meer info 

Als u vragen heeft of problemen ondervindt bij het installeren van de software kan u terecht op de 
website van de Vlaamse overheid3. 

 

 

  

                                              
3 https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/aanmelden-met-eid 

https://eid.belgium.be/nl
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/aanmelden-met-eid
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/aanmelden-met-eid
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3.2 ACTIVERING DIGITALE SLEUTELS 

3.2.1 Digitale sleutels 

Om aan te melden bij digitale diensten van de overheid maakt u gebruik van zogenoemde digitale 
sleutels, die deel uitmaken van het CSAM-platform. 

 

• Als u zich bij de webapplicatie wil aanmelden met uw eID (veiligste keuze):  

 

Digitale sleutel met eID Nodig bij aanmelden 

aangesloten kaartlezer 
• eID + pincode 

• kaartlezer, ingebouwd of via USB 

 

• Als u zich bij de webapplicatie wil aanmelden met een gebruikersnaam, wachtwoord en een unieke 

code moet u deze digitale sleutels eerst activeren (zie verder): 

 

Digitale sleutel met 

gebruikersnaam en wachtwoord 
Nodig bij aanmelden Beschrijving 

beveiligingscode via mobiele app 
• smartphone of tablet 

• Google Authenticator (app) 

unieke tijdelijke code 

gegenereerd door app 

beveiligingscode via SMS 
• smartphone of ander mobiel 

toestel 

unieke tijdelijke code die u 

ontvangt per SMS 

federaal token • persoonlijke fiche met tokens 
fiche in pdf-formaat met 20 

unieke beveiligingscodes 

itsme® • itsme® applicatie op smartphone 

app waarmee u via een 

code/vingerafdruk en uw 

smartphone kan aanmelden 

 

 

3.2.2 Wanneer activeren? 

Als u kiest om aan te melden met een mobiele app, via sms, met een federaal token of itsme® moet u deze 
digitale sleutels eenmalig activeren met behulp van uw eID. In dat geval hoeft u uw eID niet telkens bij de 

hand te hebben om de webapplicatie te openen.  

 
Let wel: indien u in het verleden al gebruik heeft gemaakt van digitale overheidsdiensten, zijn één of 
meerdere van deze sleutels al geactiveerd. U kan dit nagaan bij ‘Mijn digitale sleutels’ (zie verder). 
 

Als u kiest om aan te melden met uw eID (veiligste keuze), moet u geen digitale sleutels activeren en kan u 
deze stappen overslaan. U moet dan wel steeds over uw eID en eID-lezer beschikken wanneer u de 

webapplicatie wil openen. 
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U kan nagaan welke digitale sleutels reeds geactiveerd zijn onder ‘Mijn digitale sleutels’: 
 

1. Ga naar https://iamapps.belgium.be/sma 

2. Klik op ‘Aanmelden’ 

3. Kies de gewenste aanmeldmethode 
Indien dit de eerste keer is dat u gebruik maakt van digitale overheidsdiensten, kies dan voor 
‘Aanmelden met eID kaartlezer’. 

4. Volg de instructies op het scherm, klik op ‘Aanmelden’ en voer de pincode van uw eID in 

 
U krijgt een overzichtsscherm met een weergave van de geactiveerde digitale sleutels: 

 

 

Figuur 1 Actieve en niet-actieve digitale sleutels 

 

De digitale sleutels waarbij het label ‘Actief’ staat, kan u reeds gebruiken om de webapplicatie te openen.  

 

Digitale sleutels waarbij het label ‘Actief’ ontbreekt, moet u nog activeren. Dit is vereist wanneer u zich 

wenst aan te melden via een mobiele app, per sms of federaal token. Klik op de gewenste digitale sleutel 
om deze te activeren en volg de instructies op het scherm. Bewaar de gegevens zorgvuldig en deel deze 

niet met derden om misbruik te voorkomen! 

 

Als u vragen heeft of problemen ondervindt bij het aanmelden kan u terecht op de website van de 
Vlaamse overheid4 en in de sectie veelgestelde vragen over eID5. 

 

  

                                              
4 https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/hoe-kan-ik-me-aanmelden-bij-de-vlaamse-overheid 
5 http://test.eid.belgium.be/faq/faq_nl.htm  

https://iamapps.belgium.be/sma
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/hoe-kan-ik-me-aanmelden-bij-de-vlaamse-overheid
http://test.eid.belgium.be/faq/faq_nl.htm
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/hoe-kan-ik-me-aanmelden-bij-de-vlaamse-overheid
http://test.eid.belgium.be/faq/faq_nl.htm
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3.3 AANMELDEN BIJ DE WEBAPPLICATIE 

3.3.1 Webapplicatie 

Om aan te melden bij de webapplicatie: 
1. Ga naar https://airco.milieuinfo.be 

2. Kies hoe u zich wil aanmelden en volg de instructies op het scherm 
 

3.3.2 Demo-omgeving 

 

Opgelet: de demo-omgeving gebruiken de opleidingscentra voor educatieve doeleinden. Hiermee kan u 
géén geldig keuringsverslag afleveren. 
 

1. Ga naar https://airco-demo.milieuinfo.be 
2. Kies hoe u zich wil aanmelden en volg de instructies op het scherm 

 
 

 
 

  

https://airco.milieuinfo.be/
https://airco-demo.milieuinfo.be/
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4 STARTSCHERM 

4.1 OVERZICHT 

Nadat u succesvol bent aangemeld bij de webapplicatie, krijgt u het volgende startscherm te zien. 
 

 

 

Figuur 2 Startscherm webapplicatie 

 
 

Op dit startscherm kan u:  

• Met behulp van de zoekmodule zoeken op de door u uitgevoerde keuringen.  

• Uw keuringen beheren 

• Rechtsboven afmelden, maar ook contactgegevens terugvinden.  

 

4.2 ZOEKMODULE 

Met de zoekmodule bovenaan het startscherm, kan u op basis van één of meerdere zoektermen alle door 
u uitgevoerde (en al dan niet reeds ingediende) keuringen doorzoeken. Keuringen die aan de 

geselecteerde eigenschappen voldoen, worden vervolgens onderaan in het overzicht weergegeven. Het is 

niet nodig om alle zoekvelden in te vullen om een opdracht te zoeken.  

 

Beheermodule 

Zoekmodule 

Contact 

Afmelden 
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Figuur 3 Zoekmodule 

4.2.1 Zoeken 

U kan zoeken op basis van volgende zoektermen: 

 

• Systeem 

o Systeem ID: elk ingevoerd systeem krijgt een uniek volgnummer toegekend. 

• Keuring 

o Uniek keuringsnummer: elke opgestelde keuring krijgt een uniek keuringsnummer 

toegekend.  

o Datum uitgevoerde opdracht: op basis van de periode waarin de opdracht werd 
uitgevoerd.  

o Status:  
▪ In ontwerp: de energetische keuring werd nog niet afgewerkt en ingediend 

▪ Ingediend: de energetische keuring werd al ingediend 

• Locatie 

o Gebouwnaam (bv. Ferraris-gebouw) 

o Straat 

o Gemeente 

o Postcode 

4.2.2 Zoekvelden en -resultaten wissen  

Om alle zoekvelden te wissen, klikt u op ‘Wis zoekvelden’. 

 
Om uw zoekresultaten te verwijderen en opnieuw een overzicht te krijgen van al uw opdrachten: 

 
1. Klik op ‘Wis zoekvelden’ 

2. Klik op ‘Zoek’ 
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4.3 BEHEERMODULE 

Met de beheermodule onderaan het startscherm heeft u de mogelijkheid om al uw opdrachten of 
zoekresultaten te beheren.  

 

U kan: 

• Een overzichtslijst (pdf) generen van al uw opdrachten en/of zoekresultaten 

• Een nieuwe keuring toevoegen 

• Een bestaande keuring  

o Openen (detail) 
o Kopiëren 

o Verwijderen (in ontwerp) 

• Een blanco keuringsformulier genereren.  

 

Van elke keuring worden volgende kenmerken weergegeven: 

 

• Uniek keuringsnummer 

• Datum keuring 

• Status dossier: in ontwerp/ingediend 

• Systeem 

• Adres 

• Postcode 

• Gemeente 

4.3.1 Overzichtslijst genereren  

U kan een uittreksel van al uw keuringen aanmaken met de gegevens uit het overzicht. Het overzicht kan 

u vervolgens als pdf downloaden op uw computer of tablet.  

 

4.3.2 Een nieuwe keuring toevoegen 

Om een nieuwe keuring aan te maken, klikt u op ‘Nieuwe keuring toevoegen’. U kan daarna meteen aan 

de slag. 
 

Figuur 4 Beheermodule 
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4.3.3 Een blanco keuringsformulier aanmaken 

Door op de knop ‘genereer blanco keuringsformulier’ te klikken opent er zich een pop-up waarop u de 

onderdelen van het airconditioningsysteem kan aanduiden. Nadien kan u een pdf downloaden met een 

blanco keuringsformulier om af te drukken en in te vullen.  
 

4.3.4 Een keuring kopiëren  

De kopieerfunctie kan nuttig zijn als u een nieuwe keuring op een bestaand systeem moet uitvoeren. Op 

deze manier moet u niet alle gegevens opnieuw invoeren. 
 

Zodra u op de knop ‘kopieer’ heeft gedrukt, opent er een pop-up. U heeft vervolgens twee 

keuzemogelijkheden: 

- Kopieer alleen keuring: De nieuwe keuring zal hetzelfde systeem gebruiken als de 
originele keuring. De originele en de nieuwe keuring delen hun systeem. 

- Kopieer keuring en systeem: de nieuwe keuring zal een nieuw systeem gebruiken 

identiek aan het systeem van de originele keuring.   

 

Opgelet: als u aanpassingen doet aan een systeem nadat u een keuring heeft gekopieerd, zal de 
webapplicatie ook het systeem van de oorspronkelijke niet-ingediende keuring aanpassen! Als de 
gekopieerde keuring reeds ingediend was, zullen de oorspronkelijke gegevens behouden blijven.  
 

4.3.5 Keuring in ontwerp verwijderen 

Om een eigen keuring in ontwerp te verwijderen, klikt u op de knop ‘verwijder’. Er opent vervolgens een 
pop-up venster om bevestiging. Ingediende keuringen kan u niet verwijderen! 
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5 KEURINGEN 

Als u aan een nieuwe energetische keuring begint, kan u gegevens in deze opdracht bewerken (bv. 
toevoegen van administratieve gegevens, gebouwkenmerken, onderdelen, etc.). U kan de keuring bewaren 

en op een later tijdstip openen en verder bewerken. Zo kan u op voorhand de administratieve gegevens 
invullen, zodat u achteraf alleen nog de meetgegevens moet ingeven.  

 
Elke opdracht krijgt tevens een uniek keuringsnummer.  

 

Zolang de opdracht bewerkbaar is, is deze ‘in ontwerp’ en kan u geen geldig keuringsverslag afleveren. U 

kan wel een kopie afdrukken, maar hierop staat duidelijk vermeld dat het keuringsverslag nog in opmaak 
is.  

 

Als alle gegevens van de energetische keuring zijn ingegeven, kan u de opdracht controleren op 

volledigheid door een validatie uit te voeren.  

 

Als het keuringsverslag klaar is om af te leveren aan de exploitant, kan u het keuringsverslag indienen. 
Hierdoor zal een onbewerkbare versie van de energetische keuring worden aangemaakt (pdf-bestand). Er 

wordt bovendien een kopie opgeslagen op de servers van het Departement Omgeving. U kan uw 

ingediende keuringsverslagen altijd bekijken via de webapplicatie.  

 

Opgelet: niet-ingediende keuringen die u meer dan een jaar niet heeft geopend, worden automatisch 
verwijderd van de servers. Ingediende keuringen blijven wel altijd bewaard. 
 

5.1 NIEUWE KEURING TOEVOEGEN 

Om een nieuwe energetische keuring aan te maken, klikt u op het startscherm op ‘nieuwe keuring 

toevoegen’. Vervolgens opent er zich een scherm met alle door u ingevoerde systemen. Indien de lijst te 

uitgebreid is, kan u via de zoekmodule bovenaan gerichter zoeken.  
 

 

Figuur 5 Overzicht selecteer systeem 

 
U kan vervolgens een nieuw systeem toevoegen of een bestaand systeem selecteren en aanpassen.  

 

Nieuw systeem toevoegen 

Bestaand systeem selecteren 
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5.2 DETAIL SYSTEEM  

Nadat u bestaand systeem heeft geselecteerd of een nieuw heeft toegevoegd, opent er zich een pop-up.  
Op dit pop-upscherm kan u de details van het nieuwe systeem invullen of de gegevens van het bestaande 

systeem aanpassen.  

 

 

Figuur 6 Details nieuw systeem 

U kan het adres van het gebouw (locatie) invullen en een beschrijving aan het systeem geven. 
Daarenboven kan u de exacte locatie van het gebouw aangeven door coördinaten in te stellen via de 

map.  

 

U kan vervolgens verschillende onderdelen aan het airconditioningsysteem toevoegen (systemen voor de 
productie, distributie en afgifte van koelenergie). Op basis van het door u ingegeven totaal vermogen (kW) 

per onderdeel, berekent de webapplicatie het effectief nominaal vermogen (kW).  

 

Indien gekend, kan u hier ook het totaal geïnstalleerd verwarmingsvermogen (kW) invullen.  

 
Door onderaan op de knop ‘bewaar en nieuwe keuring aanmaken’ te klikken, krijgt het 

airconditioningsysteem een systeem-ID en kan u beginnen aan de eigenlijke energetische keuring.  
 

Opgelet: indien u wijzigingen aanbrengt in een systeem, dan gebeurt dat voor alle keuringen die 
uitgevoerd zijn op dit systeem, tenzij deze reeds ingediend zijn. 
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5.3 ALGEMENE OPBOUW 

Nadat u een nieuwe keuring heeft aangemaakt, komt u terecht op het onderstaande scherm.  
 

 

Figuur 7 Opbouw van een tabblad 

 

Bovenstaande opbouw wordt in de rest van de webapplicatie gehanteerd:  

 

• Bovenaan kan u: 

 
o De keuring ‘bewaren’  

 

Bij het wisselen van tabbladen (links) worden de ingevoerde gegevens ook automatisch opgeslagen. 

Tussentijds bewaren kan nuttig zijn bij bepaalde uitgebreide tabbladen.  

 

o Terug naar het overzicht keren 

o  De keuring valideren 
 

Als u wil nagaan of alle velden werden ingevuld, kan u een validatie uitvoeren. De onvolledige tabbladen 
zijn vervolgens aangeduid met een rood sterretje ‘*’. Op de tabbladen zelf zijn de invulvelden in het roze 

gearceerd.  

 

o De details van het systeem openen.  
 

Wanneer u de details van het systeem opnieuw wil bekijken of aanpassen kan u deze knop gebruiken.  

 

o Een overzicht van de adviezen bekijken 
 

Op basis van de door u ingevoerde gegevens, zal de webapplicatie automatisch (energiebesparende) 
adviezen genereren voor de exploitant. Deze adviezen komen op het uiteindelijke keuringsverslag te 

staan. Via het overzicht kan u de adviezen ook aanpassen of verbergen (zie verder).  
 

T
ab

b
la

d
en

 

Invulveld 
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o Een ontwerpverslag (pdf) genereren 
 

Het ontwerpverslag kan u gebruiken om bijvoorbeeld alle gegevens te verifiëren voor het indienen. Het 

ontwerpverslag is in geen geval een geldig keuringsverslag! 

o De keuring indienen 
 

Zodra u alle gegevens heeft ingevuld en het keuringsverslag klaar is om aan de exploitant over te maken, 

kan u het keuringsverslag indienen. Hierbij wordt er een pdf gegenereerd van het keuringsverslag en een 

kopie verzonden naar de servers van het Departement Omgeving. U kan het keuringsverslag nog inkijken, 
maar niet bewerken. Enkel een ingediend keuringsverslag is een geldig keuringsverslag! 

 

• Aan de linkerzijde kan u wisselen van tabbladen. Deze komen verder in de handleiding in detail 

aan bod. Het is aanbevolen de tabbladen van boven naar onder af te werken.  
 

• Overzicht van alle tabbladen: 

 
- Algemene gegevens van de keuring, met o.a. 

▪ Het unieke keuringsnummer 

▪ Datum en duur 

- Erkende deskundige  
▪ Gegevens erkende deskundige 

▪ Contactgegevens werkgever      
- Exploitant 

▪ Gegevens van de exploitant 
▪ Contactgegevens van de eigenaar van het gebouw 

- Contactgegevens 
▪ Voor het uitvoeren van de keuring ter plaatse 

- Koeltechnisch bedrijf 
▪ Gegevens van het koeltechnisch bedrijf en/of de onderhoudsfirma 

- Gebouwkenmerken 
- Gebouwaanpassingen 

- Energieverbruik 
- Activiteiten 

- Zones 
- Regeling 

- Opmerkingen 

- Onderdelen 

 

• In het midden van het scherm ziet u de in te vullen velden 

 

• Met de knop ‘wis gegevens’ rechtsboven kan u de inhoud van alle invulvelden wissen.  
 

• Op bepaalde tabbladen kan u onderaan een tekstveld terugvinden waar u opmerkingen kan 

formuleren. De door u gemaakte opmerkingen komen vervolgens op het keuringsverslag.  
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5.4 TABBLADEN 

5.4.1 Algemene gegevens 

Het tabblad ‘Algemene gegevens’ is het eerste tabblad waarop u terechtkomt nadat u een nieuwe keuring 
heeft toegevoegd en ziet er als volgt uit: 

 

 

Figuur 8 Tabblad algemene gegevens 

• Uniek keuringsnummer 

 

Elke opdracht krijgt een uniek keuringsnummer waarmee u de opdracht opnieuw kan opvragen. 

Het volgnummer bestaat gedeeltelijk uit een reeks van automatisch gegenereerde cijfers. Het is de 

vingerafdruk van de opdracht en niet bewerkbaar.  

 

• Datum Laatste keuring 

 

Als een vorig keuringsverslag beschikbaar is, kan u hier de datum van de laatste energetische 

keuring invullen.  

 

• Starttijdstip/eindtijdstip keuring 

 

In deze velden kan u aangeven wanneer u bent gestart en geëindigd met de energetische keuring.  

 

• Eigen bijlage toevoegen 
 

Wanneer u dat wenst, kan u via de knop “bijlage toevoegen“ een eigen pdf-bestand opladen als 
bijlage bij de energetische keuring. De bijlage kan bijvoorbeeld een situatieschets, foto’s, eigen 

adviezen of andere nuttige informatie bevatten die u heeft meegegeven aan de exploitant. De 

maximale bestandsgrootte bedraagt 20 MB. Opgelet: eens de keuring werd ingediend kan u de 

bijlage niet langer vervangen of verwijderen.  

 

De paperclip rechtsbovenaan kan u gebruiken om van een ander tabblad snel naar het tabblad 
‘Algemene gegevens’ te navigeren.  
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5.4.2 Erkende deskundige 

Op dit tabblad ziet u uw erkenningsnummer, naam en voornaam. Deze velden zijn niet bewerkbaar en de 

informatie wordt automatisch opgehaald uit de erkenningendatabank. Uw contactgegevens kan u wel 

vrij aanvullen.  

 

Figuur 9 Tabblad erkende deskundige 

Houd er rekening mee dat u als erkende airco-energiedeskundige verplicht bent om iedere wijziging in uw 
contactgegevens aan het Departement Omgeving te bezorgen.6 U kan uw contactgegevens doorgeven via 

erkenningen.omgeving@vlaanderen.be of het Erkenningenloket op https://www.lne.be/erkenningenloket.    
 

Wanneer u als erkende airco-energiedeskundige werkt voor een bedrijf, kan u hier de gegevens van uw 
werkgever aanvullen. U heeft de mogelijkheid om uw werkgever op te zoeken op ondernemingsnummer. 

Vervolgens worden de gegevens rechtstreeks opgehaald uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). 
Via het vestigingsnummer kan u de gegevens verder verfijnen.   

 

5.4.3 Exploitant 

Op dit tabblad kunt u de gegevens van de omgevingsvergunninghouder en het kenmerk van de 

omgevingsvergunning invullen.   

 

 

Figuur 10 Tabblad exploitant 

 

                                              
6 Algemene gebruikseisen van de erkenning volgens art. 34, §5 VLAREL.  

mailto:erkenningen.omgeving@vlaanderen.be
https://www.lne.be/erkenningenloket
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Wanneer de exploitant iemand ander is dan de eigenaar van het gebouw, heeft u de mogelijkheid om de 
contactgegevens van de eigenaar van het gebouw aan te vullen.  

 

Ook hier heeft u de mogelijkheid om de eigenaar op te zoeken via zijn ondernemingsnummer. Vervolgens 

worden de gegevens rechtstreeks opgehaald uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Via het 
vestigingsnummer kan u de gegevens verder verfijnen.   

 

 

5.4.4 Contactgegevens 

 

 

Figuur 11 Tabblad contactgegevens 

 

Op het tabblad contactgegevens kan u de persoonlijke gegevens invullen van de persoon of organisatie 

die instaat voor het beheer van de airconditioninginstallatie.  

Ook hier heeft u de mogelijkheid om de gegevens van de organisatie in te laden via de Kruispuntbank 

voor Ondernemingen (KBO). Via het vestigingsnummer heeft u opnieuw de mogelijkheid om de gegevens 

verder te verfijnen.   
 

5.4.5 Koeltechnisch bedrijf 

Op dit tabblad kan u de contact- en adresgegevens van het bedrijf dat de koeltechnische handelingen 

uitvoert invullen. U kan hier ook aangeven of er een onderhoudsfirma is aangesteld voor het onderhoud 
aan het airconditioningsysteem.   
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Figuur 12 Tabblad koeltechnisch bedrijf 

U kan de gegevens van het koeltechnisch bedrijf rechtstreeks opzoeken via de Kruispuntbank voor 

Ondernemingen (KBO). Via het vestigingsnummer heeft u de mogelijkheid om de gegevens verder te 
verfijnen.   

 

5.4.6 Gebouwkenmerken 

Hier kan u een aantal kenmerken van het gebouw invullen:  
 

 

Figuur 13 Tabblad gebouwkenmerken 

• Het oorspronkelijke bouwjaar van het gebouw 

 

• Actuele gebouwmassaverhouding:  

o Lichte bouwwijze (bv. een houtskelet) 
o Halfzware bouwwijze (bv. een metaalskelet met hout) 
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o Zware bouwwijze (betonbouw) 
 

• De bruto oppervlakte beschermd volume (m²) 
 

• Netto oppervlakte gekoelde ruimtes (m²)  
 

Dit wil zeggen de oppervlakte begaanbare ruimte met een minimumhoogte van 1,5 meter.  
 

• Beschikbare plannen en verslagen  

 

o Inplantingsplan (plan uit het kadaster) 

o Grondplan 
o Technisch schema HVAC-installatie (basisprincipeschema) 

o De eventuele verslagen van de energieboekhouding 
 

Op dit tabblad kan u ook aangeven welke plannen en verslagen beschikbaar zijn bij het uitvoeren van de 
energetische keuring. Om een correcte beoordeling van de energieprestaties van de 

airconditioninginstallatie mogelijk te maken, is het aangewezen dat de exploitant deze documenten ter 
beschikking stelt van de airco-energiedeskundige.  

Een Energieboekhouding is een controle-instrument dat het energieverbruik van een gebouw in beeld 

brengt en analyseert. Door regelmatige opvolging en analyse kan een organisatie zo inzicht verkrijgen in 

zijn energieverbruik. Het beschrijft bijvoorbeeld de aanwezige energiestromen, het verband tussen het 

verbruik en de buitentemperatuur, de evolutie in het verbruik en schets de verhouding tussen het nacht-

en weekendverbruik ten opzichte van het dagverbruik. 

 

Opgelet: In het Vlaams Gewest beschikt niet elke exploitant over een verslag van de energieboekhouding.  
 

• EPC 

 

Wanneer beschikbaar kan u de gegevens invullen van het Energieprestatiecertificaat (EPC).  

 

In het geval van een publiek gebouw mag u het veld ‘certificaatnummer’ openlaten en in het veld 

algemene opmerkingen aangeven dat er geen certificaatnummer beschikbaar is.  
 

• EPB-aangifte 

 

Wanneer een EPB-aangifte beschikbaar is kan u hier de gegevens over het E-peil en het effectieve kengetal 
voor het gebouw invullen (kWh/m²).  

 
In het geval dat er nog geen definitieve EPB-aangifte beschikbaar is, maar de koelinstallaties al wel 

werken kan u dit vermelden bij de algemene opmerkingen.  
 

5.4.7 Gebouwaanpassingen 

Hier kan de airco-energiedeskundige aanpassingen opgeven die de afgelopen jaren aan het gebouw zijn 

doorgevoerd. Bepaalde renovatiewerken of een uitbreiding van het gebouw kunnen verschillen in het 

jaarlijks energieverbruik verklaren.  
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Figuur 14 Tabblad gebouwaanpassing 

 

• U kan verschillende renovatiewerken toevoegen: 

 
o Zonnewering 

o Muurisolatie 

o Dakisolatie 

o Zonnewering 

o Vloerisolatie 

o Luchtkanalen 

o Airconditioninginstallatie 

o Regeling 

o Totaal renovatie 

o Verlichting 

o Andere 

 

Bij elke renovatie kan u het jaartal opgeven, met daarbij een kleine beschrijving van de uitgevoerde 

werken. U hoeft enkel rekening te houden met renovaties die de laatste vijf jaar zijn uitgevoerd. 

 

• Indien er in het verleden een uitbreiding van het gebouw is gebeurd, kan u dit ook op dit tabblad 

aangeven.  

 
Ook hier kan u het jaartal toevoegen en de uitbreiding van het gebouw kort beschrijven.  

5.4.8 Energieverbruik 

Op dit tabblad kan u het energieverbruik opgeven. In een ideale situatie is het afzonderlijke verbruik van 

de airco-installatie gekend. Zo kan u als airco-energiedeskundige een gerichter advies geven, dan wanneer 
enkel het totale verbruik van het gebouw gekend is. Wanneer het specifiek verbruik van de airco-

installatie niet gekend is, is het aanbevolen een afzonderlijke elektriciteitsmeter te plaatsen. Zo zal de 

energetische keuring in de toekomst een nauwkeuriger resultaat opleveren.  
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Figuur 15 Tabblad energieverbruik 

• Gemiddeld jaarlijks stroomverbruik:  

 

Het energieverbruik van het gebouw, niet specifiek voor de koelinstallatie. Wanneer enkel het gemiddeld 

jaarlijks stroomverbruik gekend is, kunnen er minder nauwkeurige adviezen worden gegeven.   
 

• Gemiddeld jaarlijks energieverbruik van de koelinstallatie: 
 

Deze waarde gebruikt de webapplicatie om het verbruik per gekoelde oppervlakte berekenen.  

 

• Gemiddelde jaarlijkse koelenergieproductie: 

 

De opgewekte en afgegeven koelenergie. 

 

• Gemiddeld jaarlijks stroomverbruik ventilatoren 

 

5.4.9 Activiteiten 

Hier kan u via de mapjes aangeven welke activiteiten plaatsvinden in het gebouw.  
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Figuur 16 Tabblad activiteiten 

5.4.10 Zones 

Het tabblad zones laat toe meerdere zones te definiëren met een verschillende koelbehoefte. Hierdoor kan 

u voor elke zone een specifiek advies laten genereren.   

 

Onder verschillende zones verstaan we zones waar een verschillend klimaatregime heerst of waar 
verschillen bestaan in: 

• Ingestelde temperatuurniveaus: 
o verwarming (temperatuur tot waar verwarmd wordt)  

o temperatuur koeling (temperatuut tot waar gekoeld wordt) 

• oppervlakte van de zone 

• ventilatiedebiet 

• type verlichting (LED, TL5,….) 

• elektrisch debiet interne warmtebronnen (printers, beeldschermen, …): 
o laag: < 10 W/m² 

o gemiddeld: tot 10-40 W/m² 

o hoog: > 40 W/m² 
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Via de knop ‘nieuwe zone’ kan u een zone toevoegen. Vervolgens zal zich een pop-up openen waar u de 
zone verder kan detailleren.  

Figuur 17 Tabblad zones 

5.4.11 Regeling 

Op het tabblad regeling kan u de kenmerken van de centrale regeling opgeven. U kan meerdere 

regelsystemen toevoegen. Op basis van deze informatie zal de webapplicatie adviezen genereren met het 
oog op een verhoging van de efficiëntie.  

 
U zal eerst kunnen aageven of er een regeling aanwezig is. Wanneer het antwoord ja of gedeeltelijk is, 

kan u een nieuwe regeling toevoegen via de knop Nieuwe regeling toevoegen. Vervolgens kan u voor elke 
toegevoegde regeling de kenmerken opgeven.  

 

 
 

Figuur 18 een regeling toevoegen 
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Figuur 19 Detail regeling 

Wanneer er geen centrale regeling is, zal de webapplicatie automatisch een advies genereren om de 
plaatsing van een centrale regeling te onderzoeken. Een regelsysteem kan de energie-efficiëntie sterk 
verbeteren.   

5.4.12 Tabblad Opmerkingen 

In dit veld kan u algemene opmerkingen of verduidelijkingen formuleren.  
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5.4.13 Onderdelen 

5.4.13.1 Algemeen: bepalen van de steekproef 

 

Op dit tabblad kan u alle gegevens van de systemen voor de productie, distributie of afgifte van 

koelenergie opnemen. 

 

Figuur 20 Tabblad onderdelen 

Op basis van het aantal eenheden aan systemen voor koelenergie-productie en systemen voor 

koelenergie-afgifte, bepaalt de webapplicatie telkens de grootte van de steekproef.   

Tabel 1 aantal te inspecteren eenheden voor koelenergie-productie en koelenergie-afgifte 

                            Steekproefgrootte 

Aantal eenheden  < 5 < 10 <50 <100 >= 100 >=500 

Koelenergie-productie 1 2 4 7 10 10 

Koelenergie-afgifte 2 2 4 7 10 20 

 

Bij het selecteren van de concrete onderdelen die u als airco-energiedeskundige in detail zal inspecteren, 
zorgt u ervoor dat de selectie representatief is voor de verschillende types en voor het geïnstalleerd 

vermogen van elk van de systemen.  
 

  

Voorbeeld:  
- 1 luchtgekoelde ijswaterproductiemachine (200 kW) 

- 80 condensing units van elk 4 kW (totaal 320 kW). 

o De webapplicatie bepaalt dat de steekproef 7 eenheden bedraagt 

o De airco-energiedeskundige zal nu 7 eenheden selecteren, rekening houdend met het 

vermogen van de systemen en de aantallen. 

▪ In dit geval worden de ijswaterproductiemachine en 6 condensing units 

opgenomen. 
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Figuur 21 Foutieve steekproefgrootte 

 
Verder dient u rekening te houden met volgende voorschriften: 

 
- Indien binnen een soort systeem (condensing unit, koudwatermachine, ventiloconvector,…) 

verschillende types bestaan (merken, modellen, bouwjaren), dan zal u ook hier een representatieve 

selectie maken, waarbij u de minst energiezuinige types eerst in de selectie opneemt. 

- In een groot gebouw zal de airco-energiedeksundige controleren op verschillende locaties binnen 

dit gebouw om een representatief beeld te krijgen. 

- Het uitgangspunt van de hele keuring is advies geven over mogelijkheden om het energieverbruik te 

verminderen. In alle aspecten van de keuring, ook bij het bepalen van de steekproef, moet u 

hiermee rekening houden.  

- Indien de keuring gebeurt in het kader van de plaatsing van een (gedeeltelijk) nieuwe installatie, 

moet u de nieuwe onderdelen opnemen in de steekproef. 

TIP: Indien u verschillende gelijkaardige systemen moet ingeven (bijvoorbeeld 4 condensing units van 

hetzelfde merk, type, vermogen, bouwjaar, …), gebruikt u best volgende werkwijze: 

- Duid onder tabblad metingen slechts 1 condensing unit aan 

- Klik op ‘detail’ en geef alle technische gegevens in 

- Ga vervolgens terug naar het tabblad ‘metingen’ 

- Verhoog het aantal installaties tot het aantal dat u moet controleren 

 

Nu zullen de technische gegevens van de eerste condensing unit overgenomen zijn bij de andere drie 

condensing units. De metingen zelf worden niet mee gekopieerd. U moet wel goed opletten dat u 

verschillen tussen de systemen ook ingeeft. De airco-energiedeskundige blijft verantwoordelijk voor de 

door hem ingevoerde gegevens! 
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5.4.13.2 Inspectie van de systemen voor koelenergieproductie en -afgifte 

 

Nadat u de grootte van de steekproef heeft bepaald, klikt u voor elk geselecteerd onderdeel op de knop 

‘detail’. Zo kan u de inspectie voor elk onderdeel doorlopen.  

Voor het bepalen van de meetlocatie van de verschillende temperaturen en drukken kan u gebruik maken 

van de figuren in bijlage I. Het is steeds belangrijk om goed rekening te houden met de meetlocatie van 

toevoer- en retourtemperaturen. Bij omwisseling van deze waarden kan de webapplicatie een onjuist 

advies genereren.  

Wanneer bij kleine installaties de verschillende temperaturen en drukken niet meetbaar zijn, mag u deze 

velden openlaten. Houd er wel rekening mee dat u als airco-energiedeskundige verantwoordelijk blijft voor 

de door u al dan niet ingevoerde gegevens! 
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5.4.14 Valideren en indienen 

Nadat alle tabbladen en metingen zijn ingevuld, kan u bovenaan het volgende doen (zie ook 5.3) 

 

• Valideren 

 

Met de knop ‘validatie’ kan u controleren of alle velden werden ingevuld. Als er gegevens ontbreken, 
worden de tabbladen aangeduid met een rood sterretje ‘*’ en worden de invulvelden roze gemarkeerd. 

 

 

Figuur 22 Tabblad met ontbrekende gegevens 

 

• Een overzicht van alle adviezen genereren  
 

Door op de knop ‘overzicht adviezen’ te klikken krijgt u een overzicht van alle door de webapplicatie 
gegenereerde adviezen.  

 

In dit overzicht kan u bovendien aangeven welke adviezen op het keuringsverslag moeten verschijnen:  

- Via de knop      (verbodsbord) kan u een advies verbergen. 

- Via de knop      (oogje) kan u het advies terug tonen.  

- Via het      (potloodje) kan u het advies aanpassen. Er opent zich een pop-up venster. 
 

Standaard verschijnen alle adviezen op het keuringsverslag. U kan ook de tekst van elk advies aanpassen 
of verder aanvullen.  

 
Opgelet: het doel van deze functie is om de airco-energiedeskundige de mogelijkheid te geven om de 

adviezen te verfijnen afhankelijk van de concrete situatie ter plaatse. Dit geeft de airco-energiedeskundige 

veel vrijheid, maar hij blijft wel verantwoordelijk voor de adviezen die al dan niet op het keuringsverslag 
verschijnen. 
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• Een ontwerpkeuringsverslag genereren 

 
Om alle gegevens nog eens te verifiëren kan u een pdf aanmaken met de vaststellingen en resultaten van 

het keuringsverslag.  
 

• Indienen 
 

Als het keuringsverslag klaar is, kan u dit afwerken en verzenden naar het Departement Omgeving door 
het in te dienen. Als u op de knop ‘indienen keuring’ klikt, krijgt u volgende boodschap te zien. 

 

 

Figuur 23 Bevestiging indienen 

 

Klik vervolgens op ‘Ja’ om in te dienen. De keuring zal hierdoor onbewerkbaar worden.  
 

Nadat u heeft ingediend verschijnen er bovenaan twee nieuwe knoppen ‘keuringsverslag’ en ‘technische 
bijlage bij het keuringsverslag’. Via deze knoppen kan u beide verslagen downloaden als pdf.  

 

 

Figuur 24 Tabblad algemene gegevens na indiening 

Centraal op het tabblad kan u via de blauwe links het ‘keuringsverslag’, de ‘technische bijlage’ en de ‘eigen 

bijlage’ downloaden als pdf.  

De door u uitgevoerde en ingediende keuringen blijven steeds beschikbaar in de webapplicatie. Keuringen 

in ontwerp, die één jaar lang niet geopend zijn, worden van de servers van het Departement Omgeving 

gewist.  

• Terug naar overzicht 

Via deze knop kan u terugkeren naar het startscherm van de webapplicatie. 
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6 VRAGEN, OPMERKINGEN EN SUGGESTIES 

Heeft u vragen, suggesties of problemen bij het gebruik van de webapplicatie? Aarzel dan niet om contact 
op te nemen met het Departement Omgeving via het e-mailadres erkenningen.omgeving@vlaanderen.be.  

 
Beperk aub elke e-mail wel tot één vraag, probleem of suggestie. Meerdere suggesties e.d.  meerdere 

mails. 
 

Vermeld per e-mail hierbij minstens: 

 
Reden Detaillering 

Vraag • Tabblad(en) of scherm waarover u een vraag heeft 

 • Duidelijke omschrijving van de vraag 

 
• Eventueel screenshots om uw boodschap te verduidelijken 

• Uw contactgegevens  

Probleem • Datum en tijdstip waarop het probleem zich voordeed 

 • Laptop/desktop of tablet 

 • Tabblad(en) of schermen waarop het probleem zich voordoet 

 • Duidelijke omschrijving van het probleem 

 
• Eventueel screenshots om uw boodschap te verduidelijken 

• Uw contactgegevens 

Suggestie • Tabblad(en) of schermen waarvoor u een suggestie heeft 

 
• Duidelijke beschrijving van uw suggestie 

• Uw contactgegevens 

mailto:erkenningen.omgeving@vlaanderen.be
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7 BIJLAGE I 

Figuur 25 Drukken en temperaturen bij een luchtgekoelde ijswaterproductiemachine 
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Figuur 26 Drukken en temperaturen bij een luchtgekoelde ijswaterproductiemachine met condensor op afstand 
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Figuur 27 Drukken en temperaturen bij een watergekoelde koudwatermachine met droge koeler 
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Figuur 28 Drukken en temperaturen bij een watergekoelde koudwatermachine met open koeltoren 
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Figuur 29 Drukken en temperaturen bij een watergekoelde koudwatermachine met gesloten koeltoren 


