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Handleiding aanmelden coöperatieve projecten op de Energiekaart 

1 INLEIDING 

Het VEKA ontwikkelde een nieuwe toepassing waarmee coöperaties zelf hun projecten kunnen toevoegen aan 

de Energiekaart. Achterliggend stromen de aangemelde projecten door naar het Pactportaal voor het Lokaal 

Energie- en Klimaatpact (https://www.lokaalklimaatpact.be/). 

Geïnteresseerde burgers/stakeholders vinden de projecten op 

https://apps.energiesparen.be/energiekaart/vlaanderen/cooperaties. 

2 GEBRUIKERSBEHEER 

De toepassing wordt ontsloten via ACM/IDM.  

2.1 Begrippen 

In de handleiding worden volgende begrippen gehanteerd: 

2.1.1 Lokale beheerder 

De lokale beheerder is een medewerker van de coöperatie die gemachtigd wordt door het bestuur van de 

coöperatie om de medewerkers van de coöperatie te registreren. Doorgaans zijn dit de bestuurders van de 

coöperatie. Een overzicht van de bestuurders kunt u terugvinden via een opzoeking in de KBO 

(https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl).  

 

Een lokale beheerder heeft zelf geen toegang tot de webapplicatie. Is dit wel de bedoeling, dan 

zal de lokale beheerder zichzelf een rol moeten toekennen. 

2.1.2 Medewerker 

De medewerkers van de coöperatie die instaan voor het beheer van de coöperatieve projecten. Deze 

medewerkers kunnen al dan niet als vaste medewerker in dienst zijn bij de coöperatie.  

2.2 Werkwijze 

2.2.1 Nodige gegevens 

• De lokale beheerder heeft het rijksregisternummer nodig van de medewerkers die zullen instaan voor 

het beheer van de coöperatieve projecten. Dat is een éénmalige stap, mogelijks zijn die medewerkers 

reeds voor andere doeleinden gekend in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid en vervalt deze 

stap. Daarnaast moeten ook volgende gegevens gekend zijn: naam, voornaam, telefoonnummer en e-

mailadres. 

• De lokale beheerder gaat na wat het ondernemingsnummer is van de coöperatie waaraan hij 

medewerkers wil koppelen. Het VEKA heeft reeds bestaande coöperatieve projecten zelf toegewezen 

aan de coöperaties en het ondernemingsnummer dat het VEKA vond via de KBO. Mogelijks moet dit nog 

aangepast worden in overleg met de coöperatie. 
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2.2.2 Aanmelden op Gebruikersbeheer 

• Surf naar: https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be/ 

• Kies een aanmeldmogelijkheid. Na authenticatie krijgt u de keuze voor welke onderneming u wenst aan 

te melden. Kies de coöperatie waarvoor u medewerkers wenst toe te voegen. 

• Staat de coöperatie niet in het lijstje van mogelijkheden? Dan bent u wellicht geen lokale beheerder. Zie 

2.1.1 

 

Na het succesvol aanmelden krijgt u onderstaand scherm te zien (kleine variaties mogelijk): 

 
 

2.2.3 Nieuwe medewerker toevoegen 

Dit is enkel nodig indien uw medewerkers nog niet gekend zijn in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. 

U kunt steeds een zoekopdracht uitvoeren om dat te controleren. U zult ook een melding krijgen als u een 

medewerker voor een tweede keer probeert toe te voegen.  

 

• Klik op “Nieuwe persoon toevoegen” 

• Vul het rijksregisternummer in 
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• Vul de gegevens verder aan 

 
• Bevestig 

 

2.2.4 Werkrelatie aanmaken 

Dit punt is enkel van toepassing voor medewerkers die nog niet zijn gekoppeld aan de coöperatie. 

 

• Voor de gebruiker die u net heeft aangemaakt, moet u vervolgens aangeven dat die medewerker is 

verbonden met de coöperatie. 
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• Kies de juiste categorie en klik op “Verder”. 

• Vul de gegevens verder aan en klik op “Verder”. 

 
• Bevestig de ingevoerde gegevens. 

 

2.2.5 Rol/context toekennen aan de medewerker 

• Als laatste stap moet u een gebruikersrecht toekennen aan de net toegevoegde medewerker. 
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In het geval uw medewerker al gekend was in gebruikersbeheer (stap 2.2.3 en 2.2.4 voerde u niet uit), kunt u de 

medewerker opzoeken in het startscherm en klikken op het “Details” icoontje in de kolom “Acties”. U kunt ook 

vanop het startscherm “Nieuw recht toekennen” maar die schermen zijn enigszins anders opgebouwd dan 

hieronder. 

 

 
 

• Selecteer het juiste gebruikersrecht: “VEKA e-loket Gebruiker”. 

• Selecteer vervolgens de context: “Cooperaties gebruiker” 

 
• Vul de gegevens aan en bevestig. 

 

De medewerker kan nu inloggen op de toepassing: https://apps.energiesparen.be/e-loket  
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3 WEBTOEPASSING 

3.1 Inloggen op de toepassing 

• Surf naar https://apps.energiesparen.be/e-loket 

• Indien u nog niet bent ingelogd, zult u moeten aanmelden via één van onderstaande mogelijkheden 

 
• Na het authenticeren kiest u voor welke onderneming/coöperatie u wenst door te gaan. 

 

 
• Als de voorgaande stappen allemaal correct werden doorlopen komt u vervolgens op het startscherm 

van de toepassing. 
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3.2 Aanpassen coöperatiegegevens 

• Klik op “Bewerk groep” 

• Vul alle gegevens aan en klik op “Opslaan” 
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3.3 Projecten aanpassen of aanmelden 

3.3.1 Aanpassen bestaand coöperatief project 

• Via “Overzicht projecten” klikt u door naar het overzicht van de bestaande projecten 

• In de statuskolom ziet u of het project is “gepubliceerd” (zichtbaar op de Energiekaart) of “In review” is. 

Projecten “In review” moeten nog door het VEKA worden gevalideerd. 

• Via de knop “Bewerken” kunt u een project aanpassen. 

• Opgelet: na Opslaan, komt het project terug “In review” voor nazicht door VEKA. 
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• Weergavenaam op Energiekaart: enkel in te vullen als het een project betreft waar meer dan één 

coöperatie is bij betrokken. Eén coöperatie treedt dan op als trekker en staat in voor het toevoegen van 

het project. Visueel op de Energiekaart kunnen wel alle coöperaties worden vermeld.  

• De kaartcomponent werkt als volgt: geef het (dichtstbijzijnde) adres zo volledig mogelijk in. BEVESTIG 

de gevonden waarde die Google Maps voorstelt door te klikken zodat het voorstel een blauwe 

achtergrond krijgt . Dan ziet u het rode labelicoontje naar die locatie verspringen. U ziet ook de 

coördinaten onderaan mee aangepast worden. 

 
 

• Het rode labelicoontje kunt u nog verslepen om heel accuraat het gebouw te selecteren waarop 

bijvoorbeeld de pv-panelen liggen.  

• Rechtsonderaan de kaart kunt u schakelen tussen kaart/satelliet-weergave. 

 

 
• Sla op eens u alle aanpassingen maakte. Het project komt In review te staan en VEKA wordt hiervan op 

de hoogte gebracht.  
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3.3.2 Nieuw coöperatief project 

• Klik op “Project toevoegen” 

• Volledig gelijkaardig zoals in 3.3.1 vult u alle gegevens in en klikt op “Opslaan”. 

• Het project komt In review te staan en VEKA wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

 

Heeft u alsnog een inhoudelijke of technische vraag?  

Laat het ons weten via het contactformulier van het VEKA op https://apps.energiesparen.be/contact. 

Vermeld als onderwerp ofwel: 

 

• Coöperaties – inhoudelijk  

• Coöperaties – technisch 

 

Zo komt uw vraag snel bij de juiste collega terecht.  

 

 

Wist u dat het VEKA via de koepelwebsite van de Vlaamse overheid informeert over de energiecoöperaties? 

https://www.vlaanderen.be/energiecooperaties 

 

De meest recente versie van deze handleiding vindt u op 

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/Handleiding_aanmelden_cooperatieve_projecten_rlvgrs.pdf 

 


