ExpertBase- keuringsverslag
Wanneer u een keuring moet laten uitvoeren en welke instanties geaccrediteerd zijn voor het
uitvoeren van een groenestroom en WKK-keuring vindt u op www.energiesparen.be/keuring
Het overmaken van een nieuw keuringsverslag doet u best via ExpertBase.

Datum laatste keuringsverslag nakijken
In ExpertBase bij dossiergegevens kan u de datum van het laatste keuringsverslag nakijken.
In onderstaand voorbeeld is het dossier geblokkeerd, met als reden dat de periodieke keuring (ofwel
herkeuring) nog niet overgemaakt werd aan het VEA. De blokkering kan pas verwijderd worden,
nadat het VEA een volledig keuringsverslag ontvangt dat minder dan twee jaar oud is.
Een blokkering heeft invloed op de aanmaak van de certificaten (= er worden er tijdelijk geen
aangemaakt).

Keuringsverslag overmaken via ExpertBase
Voeg een nieuwe actie toe. Dit kan u via de knop die u ziet naast de dossiernaam
Kies in het scherm Nieuwe actie aanmaken de optie een wijziging melden.

Na het aanmaken van deze actie, komt u in tabblad Toelichting terecht.

.

Tab Toelichting
In tab toelichting duidt u aan dat de actie een periodieke keuring bevat. Als er nog andere
wijzigingen zijn, duidt u de andere wijzigingen ook aan. Let op, het keuringsverslag zelf moet u
onderaan in tabblad Metingen opladen (Schema's en keuringsverslag).
Gebruik zoveel mogelijk de bestaande gegevensblokken in het formulier om de wijziging te melden.

Tab Metingen
Bij uitgevoerd op vult u de datum in, wanneer de keurder is langs geweest (= de datum dat de
controle plaatsvond).
De eerste optie mag u enkel aanduiden als bij de keuring vastgesteld werd dat er niets gewijzigd is
ten opzichte van de vorige volledige keuring.
Als de periodieke keuring wijzigingen bevat, moet u de tweede optie aanduiden. In dat geval, zal u
meer informatie over de wijziging moeten geven in tabblad Toelichting.
In onderstaand voorbeeld werd een periodieke keuringsverslag zonder wijzingen toegevoegd.

Wenst u nog extra informatie te geven? Klik dan op
en voeg uw opmerking toe. Hou de
informatie beknopt. Als u de informatie uitgebreid wil toelichten of staven, doet u dit in tabblad
Toelichting.

Als u alle gegevens ingevuld heeft, gaat u naar tabblad indienen.

Tab Indienen
Aandachtspunt: Een externe dossierbeheerder kan de actie niet indienen. Dit moet door een
werknemer van de onderneming zelf gebeuren (profiel certificaatgerechtigde of aanvrager).
Vink de verklaring aan en klik op de knop Indienen.

U krijgt volgende melding. Als u geen andere wijzigingen wenst te melden, klikt u op Ja.

Als er in een bepaald tabblad informatie ontbreekt, zullen er naast het tabblad rode uitroeptekens
verschijnen. De blauwe uitroeptekens zijn informatief en geven weer waar er informatie aangepast
werd. Vul de informatie aan en klik nadien terug op de knop Indienen.

In onderstaand voorbeeld is de actie ingediend. Zolang de status In behandeling is, kan u geen
(andere) wijzigingen melden, totdat deze actie afgehandeld is.
Als het VEA de informatie verwerkt heeft en geen bijkomende vragen heeft, zal de status wijzigen
naar Beslist.

Als er na het indienen van een actie, maar voor de behandelingstermijn (actie is nog in de status In
behandeling) wijzigingen gebeuren aan de installatie, dan kan u dit best melden. Het VEA kan de actie
dan terugsturen (vrijgeven), zodat u de informatie kan aanvullen in ExpertBase.
De vraag om de actie vrij te geven, stelt u best via het contactformulier ExpertBase. Vul in de rubriek
Actie vrijgeven het dossiernummer. In het opmerkingenveld kan u best melden dat u de vervanging
van de meetapparatuur uitgevoerd is. De actie zal binnen de vijf werkdagen vrijgegeven worden (= de
status van de actie zal wijzigen naar Aan te vullen).

