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Active identity house

Third party storage 
providers

Standardisation not 
centralisation

Use cases beyond 
government, ecosystem

User in control



Concept of Self Sovereign Identity

Drivers license number

Set of attributes

Blockchain identity

Attestations on other identities



Concept of an SSI applied to a house

id id

id
attestations

Active identity





Use cases

Decentralized authentic source Get renovation subsidy



OSOC

Proof of concept

Innovative open source projects, 
made by incredibly motivated 
students, coaches & organisations.



KEURINGSRAPPORT volgnummer rapport: 
 

Firma (ook invullen indien zelfstandige)  Technicus  
naam:  voornaam en achternaam: 

straat en nummer:    

postnummer en gemeente:  erkenningsnummer: GV ____________________ / TV ____________________ 
tel:   

e-mail:  Datum keuring: _______-________-___________ 
ondernemingsnummer:  Arbeidsduur: van ____________ tot ______________ 

 

Klant (adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) 
voornaam en achternaam:  

straat en nummer:  

postnummer en gemeente:  

tel:  

e-mail:  
 

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is) 
□ Centraal*:   □ aangesloten als type B ……… (open)   □ aangesloten als type C ……… (gesloten)   *indeling volgens NBN CR 1749 
□ Gasvormige brandstof:  □ aardgas      □ LPG      □ andere, namelijk: 
                        □ niet-premix (GI)   □ premix (GI)  □ gasketel met ventilatorbrander (GII) 
 Label   □ geen  □ wit  □ HR  □ HR+  □ HR-top  □ Energielabel: ………… 
□ Vloeibare brandstof 
 Label   □ geen  □ Optimaz  □ Optimaz Elite □ Energielabel: ………… 
□ Vaste brandstof:   □ houtpellets   □ houtblokken  □ andere, namelijk: 
 Label   □ geen  □ Energielabel: ………… 
Toestel Brander (enkel CV) 
merk: merk: 
type: type: 
bouwjaar: bouwjaar: 
fabricatienummer: fabricatienummer: 
nominaal vermogen (kW): debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES ROOKGASAFVOER 
Aanwezigheid gebruikers- en onderhoudsinstructies □ OK □ Niet OK Aansluiting Materiaal □ OK □ Niet OK 
BRANDER Diameter □ OK □ Niet OK 
Ingeregeld vermogen (stookolie en gas) ……………… kW □ OK □ Niet OK Lengte □ OK □ Niet OK 
Voorfilter (stookolie) □ OK □ Niet OK Bochten □ OK □ Niet OK 
Aansluiting (stookolie) □ Eénpijps □ Tweepijps Meetopening □ OK □ Niet OK 
KETEL Rookgas-

afvoer-
kanaal 

Materiaal □ OK □ Niet OK 
Mantel □ OK □ Niet OK Hoogte □ OK □ Niet OK 
Isolatie □ OK □ Niet OK Diameter □ OK □ Niet OK 
Stabiliteit □ OK □ Niet OK Uitmonding □ OK □ Niet OK 
Bereikbaarheid/toegankelijkheid □ OK □ Niet OK Bochten □ OK □ Niet OK 
VENTILATIE OPSTELLINGSRUIMTE of STOOKPLAATS Staat trekregelaar □ OK □ Niet OK 
Ventilatie □ Direct □ Indirect Isolatie  

(sporen van condensatie) 
□ OK □ Niet OK 

Sectie verluchting boven:………… cm²  onder:………… cm² □ OK □ Niet OK   
HYDRAULISCHE INSTALLATIE ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
Lekken □ OK □ Niet OK Ketel Zekering □ OK □ Niet OK 
Veiligheidsklep □ OK □ Niet OK Schakelaar □ OK □ Niet OK 
Expansievat Voordruk: …………… □ OK □ Niet OK Veiligheid Aquastaten □ OK □ Niet OK 
Boiler Veiligheidsklep □ OK □ Niet OK Signalisatielampjes □ OK □ Niet OK 

Sanitair expansievat □ OK □ Niet OK Aarding  
(visuele controle) 

□ OK □ Niet OK 

EINDBEOORDELING (kruis aan wat van toepassing is)  
Stooktoestel conform □ OK □ Niet OK  
Rookgasafvoerkanaal conform □ OK □ Niet OK Eerstvolgende onderhoud vóór _____ - _____ - _______    
Stookplaats conform □ OK □ Niet OK  
Verbrandingscontrole (verbrandingsattest toe te voegen) □ OK □ Niet OK  
Gebreken: 
 
 
 
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: 
 
 
 
Opmerkingen: 
 
 
 

 
 
 
 
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoold vakman (vaste brandstof)) 

voor kennisname 
 
 
 
(handtekening klant) 

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming 
van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de 
toezichthouders. Meer informatie op www.LNE.be en www.veiligverwarmen.be . 

 

Uploading and verification of keuringsrapport



Demo

http://34.248.155.242/login

http://34.248.155.242/login









