
Registreren van keuring en onderhoud 
van centrale stooktoestellen 

|via webtoepassing VEKA

Handleiding erkend technicus

Handleiding derden



Registreren activiteiten keuring 
en onderhoud webtoepassing
 Wat? Verplichting tot melding van uitgevoerde keuring en onderhoud voor centrale 

stooktoestellen via webtoepassing VEKA (§7 artikel 15 Stooktoestellenbesluit)

 Wanneer? Binnen de maand na volgende activiteiten vanaf 1 januari 2023
 Uitgevoerde keuring voor eerste ingebruikname
 Uitgevoerd onderhoud

 Wie? Erkende technicus of derden (personen zonder erkenning)

 Handleiding
 Deel 1: Melding maken en valideren door erkend technicus
 Deel 2: Melding maken door derden (personen zonder erkenning)
 Deel 3: Valideren melding (gemaakt door derden) door erkend technicus



Deel 1: Handleiding melding maken en valideren
door erkend technicus



Stap 1 : Aanmelden



Stap 2 : Klik op 'Keuring en onderhoud van centrale stooktoestellen'



Stap 3 : Startscherm (leeg) + melden activiteit

Er zijn op dit
moment nog geen

activiteiten
geregistreerd



Stap 4 : Invullen gegevens activiteit

U kan uw eigen 
gegevens invullen of de 

voorbeeld- gegevens
van de powerpoint.

Vul gegevens in



Stap 5 : Invullen kenmerken stooktoestel

Vul gegevens in

De velden met 
(optioneel) zijn

niet verplicht om 

in te vullen.

Enkel stookinstallaties met een
vermogen ≥ 20 kW dienen

uitgevoerd en geregistreerd te
worden door een erkend

technicus (zie volgende stap)



Stap 6 : Invullen eindbeoordeling activiteit

Indien u de erkend technicus
bent, die de activiteit uitvoerde, 

kan u aanklikken: 'Ik ben de 
uitvoerder van de activiteit'. 

Uw erkenningsnummer
wordt automatisch ingevuld

Vul gegevens in

Attesten als bijlage
toevoegen is optioneel.

Opmerking is optioneel. 
Hierin kan u extra info 

toevoegen



Stap 7 : Bevestig melding + overzichtsscherm

Finaal : controleer de 
ingevulde gegevens, ga 

akkoord met de 
disclaimer en dien in.

Melding voltooid

De gemelde activiteit is nu 
terug te vinden in het 

overzichtscherm



Deel 2: Handleiding melding maken door derden (personen 
zonder erkenning)



Stap 1 : Aanmelden



Stap 2 : Klik op 'Keuring en onderhoud van centrale stooktoestellen'



Stap 3 : Startscherm (leeg) + melden activiteit

Er zijn op dit
moment nog geen

activiteiten
geregistreerd



Stap 4 : Invullen gegevens activiteit

U kan uw eigen 
gegevens invullen of de 

voorbeeld- gegevens
van de powerpoint.

Vul gegevens in



Stap 5 : Invullen kenmerken stooktoestel

Vul gegevens in

De velden met 
(optioneel) zijn

niet verplicht om 

in te vullen.

Enkel stookinstallaties met een
vermogen ≥ 20kW dienen

uitgevoerd en geregistreerd te
worden door een erkend technicus

(zie volgende stap)



Stap 6 : Invullen eindbeoordeling activiteit

Indien u niet de uitvoerder
bent van de activiteit keuring

of onderhoud, vult u het 
erkenningsnummer van de 

erkend technicus in. De 
validatie moet vervolgens

nog door deze erkend
technicus gebeuren.

Vul gegevens in

Attesten als bijlage
toevoegen is optioneel.

Opmerking is optioneel. 
Hierin kan u extra info 

toevoegen



Stap 7 : Bevestig melding + overzichtsscherm

Akkoord met de 
disclaimer en indienen.

Melding voltooid

De gemaakte melding 
is nu terug te vinden in 

het overzichtscherm



Stap 8 : Valideren melding (door de erkend technicus)

De erkend technicus
zal deze melding te zien
krijgen in het overzicht

van gemelde
activiteiten met de 
status 'te valideren'

De erkend technicus, die de 
activiteit uitvoerde, zal deze

melding controleren en finaal
moeten weigeren/valideren. 
(Deel 3 van de handleiding)

Deze melding komt terug in 
het eigen overzicht van 

gemelde activiteiten met 
een aangepaste status



Deel 3: Handleiding valideren melding (gemaakt door derden) 
door erkend technicus



Wanneer een gebruiker een activiteit heeft geregistreerd
die door jou als erkend technicus is uitgevoerd, dan staat

die met status "te valideren" bovenaan in je overzicht

Je klikt op acties
om deze te

openen

Stap 1 : Aanmelden + inloggen

Ga eerst stap 1 en stap 2 van Deel 1 na om ingelogd te geraken.



Stap 2 : Doorlopen melding

Ga voor elk scherm na dat de ingevulde gegevens correct zijn

Mogelijkheid om eigen 
ingescande attesten als

bijlage toe te voegen



Stap 3 : Valideren/weigeren

Weiger melding :
1) indien u de info niet kan aanpassen en deze info in de 
melding foutief is
2) indien u de activiteit niet heeft uitgevoerd

Valideer melding :
1) indien de info in de melding correct is en de erkend
technicus deze effectief heeft uitgevoerd



Voor meer informatie
Klimatisatie.veka@vlaanderen.be

mailto:Klimatisatie.veka@vlaanderen.be

