
Certifi cering 
Koudetechniek en 
Luchtbehandeling

De NVKL, branche-
organisatie voor 
koudetechniek & 
klimaatbeheersing, 
heeft per 18 novem-
ber 2014 de stichting 
kliQ opgericht. KliQ is 
het certifi ceringshuis 
voor persoonscerti-
fi cering in de sector 
Koudetechniek en 
Klimaatbeheersing. 
Hiermee wil de NVKL 
de  kwaliteit in de sec-
tor op integrale wijze 
bewaken.

Door de uitfasering van F-gassen worden natuurlijke koudemiddelen steeds 

belangrijker. Maar omdat er aan het gebruik risico’s kleven, is certifi cering 

een logisch vervolg. Een fl ink deel van de ca. 10.000 monteurs die we in 

Nederland hebben, moet daarom  bijgeschoold worden. Met cursussen die 

gecertifi ceerd zijn. Zo niet, dan blijft het risico op incidenten te groot. De 

NVKL wil dat haar leden hun monteurs een goede, gedegen en dus gecer-

tifi ceerde opleiding kunnen aanbieden. Zodanig dat zij veilig kunnen werken 

met natuurlijke koudemiddelen.

Stichting kliQ

Om deze reden heeft de NVKL het initiatief genomen om persoonscer-

tifi cering in een door de markt gedragen certifi ceringsstructuur onder te 

brengen. Samen met DNV-GL is in 2014 hard gewerkt aan de uitwerking 

hiervan.  

Binnen de stichting is een beleidscollege, waarbinnen alle relevante markt-

partijen een zetel hebben vanuit aanbod- en gebruikerszijde, verantwoor-

delijk voor de aansturing van werkkamers. In de werkkamers zitten des-

kundigen op alle vakgebieden waarin  persoonscertifi cering gewenst is. Te 

beginnen met Ammoniak, Kooldioxide, en Koolwaterstoffen. Daarnaast is er 

een examencommissie opgericht, die ook toeziet op de EPBD B examens. 

KliQ tot nu toe
Persoonscertifi cering 
voor het werken met:

 Ammoniak

 Kooldioxide

 Koolwaterstoffen

De ambitie van kliQ is het on-

derbrengen van alle persoons-

certifi ceringen op het gebied 

van koudetechniek en klimaat-

beheersing in één certifi cerings-

huis zodat de kwaliteit in de 

sector integraal gewaarborgd is. 



Activiteiten stichting kliQ
De stichting kliQ houdt zich bezig met:
�het certificeren van personen die beroepshalve werken aan koelinstallaties

�het ontwikkelen en beheren van certificeringsschema’s voor specifieke 

onderwerpen met betrekking tot de vakbekwaamheid en veiligheid van 

personen en bedrijven;

�het bijhouden van een register van verleende, geldige, geschorste en 

ingetrokken certificaten.

Wat betekent kliQ voor bedrijven en monteurs?
Met de stichting kliQ is er nu één partij waar persoonscertificeringen uitgegeven worden. Dit zorgt ervoor dat het van oor-

sprong hoge kwaliteitsniveau van de sector gewaarborgd is. 

Koeltechnici kunnen op dit moment voor alle persoonscertificeringen op het gebied van natuurlijke koudemiddelen terecht 

bij kliQ. Op termijn worden hier mogelijk andere persoonscertificeringen aan toegevoegd. 

Wat betekent kliQ voor de eindgebruiker
Door middel van een register is het voor iedereen duidelijk en inzichtelijk wie er in het bezit is van welke certificaten. 

Wat betekent kliQ voor de overheid
Handhaving in de koudetechniek en luchtbehandeling wordt door kliQ gemakkelijker. Alle certificeringen die worden uitge-

geven zijn van een gegarandeerd hoog niveau. Certificering binnen de sector is centraal geregeld en ondersteund door alle 

betrokken marktpartijen. 

stichting kliQ

Postbus 190

2700 AD Zoetermeer

info@kliQ-certificering.nl

www.kliQ-certificering.nl 

Betrokken partijen
De stichting kliQ wordt gedragen door de belangrijkste partijen in de sector. Op 
dit moment hebben onderstaande partijen zitting in bestuur, beleidscollege, werk-
kamer en of examencommissie:
CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel)
DCMR (Milieudienst Rijnmond)
DNV-GL (Certificerende instelling)
ECH (Energie Consult Holland)
FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie)
KNVVK (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude)
Koning Willem I college (Onderwijsinstelling)
NEKOVRI (Vereniging van Nederlandse koel- en vrieshuizen)
NVKL (Nederlandse Vereniging voor ondernemingen op het gebied van Koude-
techniek en Luchtbehandeling)
NVLG (Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur)
OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf)
PTC+ (Onderwijsinstelling)
RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland)
RWS (Rijkswaterstaat)
STE (Examenbureau)
UNETO-VNI (ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektro-
technische detailhandel)
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers  
WUR (Onderwijsinstelling)


