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Inleiding 

1.  Unieke identificatie bij registratie op de energieprestatiedatabank 

Op 9 juli 2013 lanceert het VEA een nieuwe versie van de energieprestatiedatabank. In die 

versie is de unieke identificatie van de gebruikers van overheidsapplicaties voorzien. 

Het VEA wil de energieprestatiedatabank ombouwen tot een authentieke gegevensbron, 

die informatie kan uitwisselen met andere overheden en diensten. Daarnaast vereist de 
Privacy Commissie dat gebruikers en hun kenmerken op een unieke wijze geïdentificeerd zijn. 

Daarvoor moet de energieprestatiedatabank aan authentieke informatiebronnen worden 

gekoppeld.  

Op 9 juli 2013 wordt een eerste fase van die koppeling gerealiseerd, zoals hieronder 

beschreven. In een latere, tweede fase zullen de persoonsgegevens van de 
aangifteplichtigen worden geverifieerd.  

Deze eerste fase omvat: 

• de unieke identificatie en verificatie van de gebruikers (verslaggevers, 
energiedeskundigen en gemeente-ambtenaren) bij hun registratie. 

o Bij nieuwe registraties worden - na het aanmelden - de officiële 

persoonsgegevens opgeladen via het federaal token of de eID. 

o Voor bestaande registraties worden de gebruikers van de databank, bij het 
eerste aanmelden na de release, gevraagd om hun registratie te hernieuwen. 
Daarbij worden de persoonsgegevens die in de energieprestatiedatabank 
aanwezig zijn, afgetoetst met de officiële gegevens uit het rijksregister. Kleine 
naamafwijkingen (Jos i.p.v. Jozef) geven geen problemen. Foutief 

geregistreerde gebruikers wordt de toegang tot de databank ontzegd. 

• de koppeling aan de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank, kortom de LED of de 
diplomadatabank van het Departement Onderwijs. In dat kader worden alle 
diplomagegevens, zowel van bestaande als van nieuw geregistreerde verslaggevers, 
geverifieerd.  

o Een nieuwe registratie is pas mogelijk na het opladen van een ingescande 

versie van het diploma of na het zoeken van het diploma in de LED-databank. 

o Bij het hernieuwen van bestaande registraties zullen de diplomagegevens 
opnieuw geverifieerd worden. 

Diploma’s behaald: 

o nà 2000 zijn verzameld in de LED. Bij die registraties van verslaggevers verloopt de 
verificatie automatisch. 

o vóór 2000 bevinden zich niet in de LED. Verslaggevers zullen een ingescande versie van 
hun diploma moeten opladen, tenzij ze in het verleden al een kopie van het diploma 

aan het VEA bezorgden in het kader van een controle. 

In wat volgt, worden de controlestappen beschreven bij het eerste aanmelden voor 

bestaande en voor nieuwe registraties. 
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2. Hernieuwen bestaande registratie 

2.1 Verificatie persoonsgegevens 

In de toekomst moet elke verslaggever met zijn/haar officiële naam en hoofdverblijfplaats in 
de energieprestatiedatabank geregistreerd zijn. Die gegevens worden opgeladen via een 

koppeling van de databank met de VKBP, de Vlaamse KruispuntBank voor Personen van het 
KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid). 

Als u al geregistreerd bent in de databank, zult u bij de eerste aanmelding volgende 
gegevens moeten hernieuwen: 

- de persoonsgegevens; 

- de diplomagegevens. 

Uw correspondentiegegevens kunt u up-to-date houden via het menu ‘Registratie 
Aanpassen’. 

2.1.1 Principe persoonsgegevens 

Het tabblad met de persoonsgegevens toont de officiële gegevens uit de authentieke bron 
van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid: 

- officiële voornamen en achternaam in drukletters; 

- geslacht en geboortedatum; 

- adres van de hoofdverblijfplaats. 

Enkel de eerste voornaam wordt vermeld op de formulieren van de startverklaring en de EPB-
aangifte. 

 

Het is wel mogelijk om een bijkomende roepnaam (bijvoorbeeld Jos i.p.v. Jozef) in te voeren 
die wordt gebruikt op de formulieren. 

Die roepnaam kunt u invullen na het aanvinken van de optie ‘roepnaam gebruiken’ bij het 
hernieuwen van uw registratie. U kunt die ook achteraf aanvullen of aanpassen via het menu 
‘Registratie Aanpassen’. 

VOORNAAM 1 VOORNAAM 2 

Man/Vrouw 

STRAAT 

0000 

NR 

GEMEENTE 

ACHTERNAAM 

dd/mm/jjjj 
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Het adres van de hoofdverblijfplaats wordt gebruikt voor de correspondentie van het VEA bij 
controles. 

- Voor een registratie als rechtspersoon verschijnen de adresgegevens van de 
maatschappelijke zetel op de formulieren van de startverklaringen en de EPB-
aangiftes. 

- Voor alle registraties (natuurlijk of rechtspersoon) is het mogelijk om op de formulieren 
van de startverklaring en de EPB-aangifte een correspondentieadres te vermelden 
dat afwijkt van de gegevens van uw hoofdverblijfplaats. Dat kan aangepast of 
toegevoegd worden via het Menu ‘Registratie’ en dan ‘Aanpassen’.   

 

2.1.2 Mogelijke scenario’s voor verificatie persoonsgegevens 

Voor bestaande registraties worden de gebruikers van de energieprestatiedatabank, bij het 
eerste aanmelden na de registratie, gevraagd om hun registratie te hernieuwen. Daarbij 
worden de persoonsgegevens die in de energieprestatiedatabank aanwezig zijn, afgetoetst 
met de officiële gegevens uit het rijksregister. Kleine naamsafwijkingen (Jef i.p.v. Jozef) geven 

geen problemen. Aan foutief geregistreerde gebruikers wordt de toegang tot de databank 
ontzegd. 

• Naam in de energieprestatiedatabank is de officiële naam 

Als u in de databank geregistreerd bent met uw officiële naam, zal bij het eerste aanmelden 

uw registratie in orde (sluitend) worden bevonden. Uw officiële voornamen worden dan 
getoond in de applicatie en enkel de eerste voornaam wordt gebruikt op de formulieren. Wilt 
u een andere naam op de formulieren, kies dan voor een roepnaam. 

 

 

 

ROEPNAAM ACHTERNAAM 
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• Naam in de energieprestatiedatabank maakt deel uit van de officiële naam 

Als u als verslaggever in de energieprestatiedatabank geregistreerd bent met een naam 

die deel uitmaakt van één van uw officiële voornamen, dan wordt uw registratie in orde 
(sluitend) bevonden. 

Voorbeeld 1: Registratie als Pieter De Smedt. Uw eerste officiële voornaam is Jan; uw 

tweede officiële voornaam is Pieter �  Registratie is OK. 

Voorbeeld 2: Registratie als Lieve De Smedt. Uw officiële naam is Godelieve�  

Registratie is in orde, want Lieve maakt deel uit van Godelieve. 

Voorbeeld 3: Registratie als Jef De Smedt. Uw officiële naam is Jozef�  Registratie is 

sluitend, omdat de letters van Jef voorkomen in de naam Jozef. 

Uw officiële voornamen worden dan getoond in de applicatie en enkel de eerste 

voornaam wordt gebruikt op de formulieren. Wilt u toch een andere naam op de 
formulieren, kies dan voor een roepnaam. 

• Naam in de EPB-databank wijkt meer af van de officiële naam 

Als u als verslaggever in de energieprestatiedatabank geregistreerd bent met een naam 
die niet volledig deel uitmaakt van één van uw officiële voornamen, dan wordt uw 

registratie ‘niet volledig sluitend’ bevonden. De databank meldt u dat en vraagt om te 
bevestigen of u al dan niet de persoon bent die hoort bij het officiële rijksregister. Na uw 
bevestiging worden uw eerste registratiegegevens overschreven door de officiële 
gegevens. Uw officiële voornamen worden dan getoond in de applicatie en enkel de 
eerste voornaam wordt gebruikt op de formulieren. Wilt u een andere naam op de 
formulieren, kies dan voor een roepnaam. 

Voorbeeld 4: Registratie als Jos De Smedt. Uw officiële naam is Jozef�  Registratie is 

niet volledig sluitend omdat de letters van Jos niet allemaal voorkomen in de naam 

Jozef. Toegang tot de databank blijft gegarandeerd als u bevestigt dat de namen 

overeenkomen. 

 

 

 

VOORNAAM 1 VOORNAAM 

2 
Man/Vrouw 

STRAAT 

0000 

NR 

GEMEENTE 

ACHTERNAAM 

dd/mm/jjjj 

 



6 

 

Versie juli 2013 

Unieke identificatie gebruikers databank 

 

• Naam in de energieprestatiedatabank stemt op geen enkel vlak overeen met de 

officiële naam 

Als u zich als verslaggever in de databank registreerde onder een totaal andere naam, of 

een eID of token gebruikte van een collega/familielid/kennis om uzelf te registreren, dan 
wordt uw registratie ‘niet sluitend’ bevonden. Dat betekent dat u een foutief geregistreerde 
gebruiker bent. U zal in de eerste fase nog wel toegang hebben tot de databank als u uw 
registratie verder voltooit (door op de knop ‘registreren’ te drukken).  

 

Daarna zult u uitgenodigd worden door het VEA voor een hoorzitting om uw identiteit te 
bewijzen, omwille van een niet sluitende registratie. Op basis van deze bewijsvoering zal het 

VOORNAAM 1 VOORNAAM 2 

XXX 

STRAAT 

0000 

NR 

GEMEENTE 

ACHTERNAAM 

dd/mm/jjjj 

 

XXX 

(yyyy) (xxxx) 

Man/Vrouw 

VOORNAAM 1 VOORNAAM 2 ACHTERNAAM 

dd/mm/jjjj Man/Vrouw 

0000 

NR 

GEMEENTE 

STRAAT 

 

(xxxx) (yyyy) 
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VEA oordelen of uw registratie alsnog goed- of afgekeurd wordt. Bij een afkeuring zal de 
energieprestatiedatabank voor u niet meer toegankelijk zijn. 

Voorbeeld 5: u gebruikte de eID van uw vader en registreerde u met uw eigen 

gegevens in de databank. �  Registratie klopt niet en zal geverifieerd worden door 

het VEA. Als u beschikt over een correct diploma, kunt u wel een nieuwe registratie 

op uw eigen naam aanmaken. De registratie onder het andere identiteitsnummer 

zal worden geschrapt. 

2.2 Verificatie diplomagegevens 

Naast een koppeling met de Rijksregistergegevens wordt de energieprestatiedatabank ook 
gekoppeld met de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank, kortom de LED of de 
diplomadatabank van het Departement Onderwijs.  

Bij het hernieuwen van uw bestaande registraties worden uw diplomagegevens geverifieerd. 

2.2.1 Diploma behaald na 2000 (LED) 

Als u uw diploma behaalde na 2000, is dat diploma aanwezig in de LED. In dat geval verloopt 

de verificatie van uw diplomagegevens automatisch. 

Op het tabblad met Erkenningsvoorwaarden staan uw gegevens uit de authentieke bron, de 

Leer- en Ervaringendatabank: 

- diploma; 

- diplomarichting; 

- onderwijsinstelling; 

- afstudeerjaar. 

De authentieke bron is de LED. De status van uw diploma is meteen ‘goedgekeurd’. 

 

• Uw diploma staat niet in LED? 

Als u geregistreerd bent als verslaggever en in het bezit bent van een diploma van na 

2000 dat in aanmerking komt voor verslaggeving, en de verificatie van uw 
diplomagegevens verloopt niet automatisch, zoek dan uw diploma op in LED door te 
drukken op de knop ‘Zoeken in LED’. 
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Het is mogelijk dat u daarna de melding krijgt dat uw diploma niet werd gevonden in LED. 

De status van uw diploma wordt dan ‘voorlopig afgekeurd’. Ondertussen blijft u wel 
toegang hebben tot de energieprestatiedatabank. 

 

Wat te doen? 

Als uw diploma voldoet aan de voorwaarden (na 2000), hoeft u geen papieren kopie 

van uw diploma op te sturen naar het VEA. De Leer- en Ervaringendatabank is immers de 
authentieke bron om de diploma’s te verifiëren. 

Bij dat probleem neemt u contact op met de servicedesk van de Leer- en Ervaringen 

Databank (LED) via e-mail: led@ond.vlaanderen.be. Bij het ontbreken van uw diploma, 
zal de dienst Onderwijs Vlaanderen contact opnemen met de leverancier van de 
gegevens. Zij zullen de betrokken onderwijsinstelling contacteren om na te gaan wat er 

aan de hand is.  

Nadat u de bevestiging krijgt van het departement Onderwijs dat uw diplomagegevens 

zich in de LED-databank bevinden, kunt u op de energieprestatiedatabank via het menu 
“Registratie aanpassen” en het tabblad “Erkenningsvoorwaarden” opnieuw zoeken in 
LED. Als het diploma gevonden wordt, wordt de status van uw diploma aangepast van 
‘voorlopig afgekeurd’ naar ‘goedgekeurd’ en wordt de authentieke bron ingevuld. 

Als u toch niet in het bezit blijkt van een correct diploma om als verslaggever op te 

treden, zult u door het VEA uitgenodigd worden op een schriftelijke hoorzitting. Als uit de 
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bewijsstukken blijkt dat u niet voldoet aan de diploma-voorwaarden wordt uw rol als 
verslaggever afgekeurd. De toegang tot de databank zal u vanaf dan worden ontzegd. 

• Foutieve diplomagegevens in LED? 

Het is mogelijk dat u na het opzoeken van uw diploma-gegevens in LED, opmerkt dat  

deze gegevens niet correct zijn. 

Bijvoorbeeld: afstudeerjaar en onderwijsinstelling zijn niet correct. 

 

Wat te doen? 

Voor deze inhoudelijke problemen, neemt u ook contact op met de servicedesk van 

de Leer- en Ervaringen Databank (LED) via e-mail: led@ond.vlaanderen.be. Bij het 
ontbreken van uw diploma, zal de dienst Onderwijs Vlaanderen contact opnemen 

met de leverancier van de gegevens. Zij zullen de betrokken onderwijsinstelling 
contacteren om na te gaan hoe het komt dat uw diplomagegevens niet correct zijn. 

• Geen verbinding met LED? 

Als u bij het zoeken in LED merkt dat de connectie naar de centrale diploma-

databank niet werkt, onderneemt u de volgende stappen: 

o Neem een printscreen van de foutmelding. 

o Noteer de datum en het tijdstip van het foutief lopen van de verbinding. 

o Stuur deze zaken, samen met uw gegevens als verslaggever (naam en EP-

code) naar energie@vlaanderen.be.  

Het VEA neemt dan contact op met de bevoegde dienst om dit probleem te 

verhelpen. 

2.2.2 Diploma behaald voor 2000  

Diploma’s behaald vóór 2000 bevinden zich niet in de LED. Voor verslaggevers met een 

diploma voor 2000 zijn er twee mogelijkheden: 

- de verslaggever bezorgde in het verleden al een kopie van het diploma aan het VEA 

in het kader van een controle; 

- de verslaggever bezorgde nog geen kopie van het diploma aan het VEA.  
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• U bezorgde al een kopie van uw diploma (op papier) aan het VEA 

Als u als verslaggever in het verleden al een kopie van uw diploma aan het VEA 
bezorgde in het kader van een controle en als uw diploma voldoet aan de  
voorwaarden, dan zorgt het VEA automatisch voor de verificatie van het diploma en 
de registratie. In het tabblad met de erkenningsvoorwaarden staan in die gevallen de 

diplomagegevens vermeld die u invoerde bij uw eerste registratie. Als authentieke 
bron van deze diplomagegevens staat het VEA vermeld. De status van uw diploma 
staat op ‘goedgekeurd’. 

 

• U bezorgde al een kopie van uw diploma (op papier) aan het VEA, maar moet het 

toch opnieuw opladen 

Als u als verslaggever uw diploma al aan het VEA bezorgde en het diploma werd in 
orde bevonden, komt de status van uw diploma meteen op goedgekeurd. 

Indien niet, is het mogelijk dat uw diploma niet voldoet aan de diploma-
voorwaarden, dat er een fout gebeurde in de automatische verwerking, of dat de 
papieren versie van uw diploma niet is aangekomen bij het VEA. Daarom vragen wij u 
uw diploma in PDF opnieuw op te laden.  

• U bezorgde nog geen kopie van uw diploma (op papier) aan het VEA 

Als u als verslaggever nog geen kopie van uw diploma aan het VEA moest bezorgen, 

moet u bij de eerste aanmelding op de energieprestatiedatabank een ingescande 
versie van uw diploma opladen.  

Op het tabblad met de ‘Erkenningsvoorwaarden’ klikt u bij het veld ‘diplomabestand’ 
op de knop ‘bladeren’. Na het selecteren van uw diploma drukt u op de knop 
‘opladen diploma’ om de ingescande versie naar de databank te versturen. 
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Uw diploma-status is dan voorlopig ‘opgeladen’.  

 

Daarna kunt u uw registratie voltooien en verdergaan naar de 
energieprestatiedatabank. 

Het VEA controleert periodiek de opgeladen diploma’s. De diplomavoorwaarden zijn 
na te lezen op de website, op http://www.energiesparen.be/epb/prof/diploma.  

o Als uw diploma voldoet aan de voorwaarden, krijgt het de status 
‘goedgekeurd’.  

o Indien niet, wordt uw diplomastatus ‘voorlopig afgekeurd’. U blijft voorlopig 
nog de toegang tot de databank behouden. Daarna zult u uitgenodigd 
worden voor een hoorzitting. Als uit de bewijsstukken blijkt dat u niet voldoet 
aan de diploma-voorwaarden, wordt uw rol als verslaggever afgekeurd. De 

toegang tot de databank zal u worden ontzegd. 
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• Diploma niet gevonden? 

Het opladen van een diploma, dat in een tweede fase goedgekeurd moet worden 
door het VEA, is een vereiste. Als u uw diploma niet meer terugvindt, is de toegang tot 
de energieprestatiedatabank niet meer mogelijk.  

Op de website  http://www.ond.flanders.be/infolijn/faq/verlorendiploma vindt u de 

procedure en contactgegevens om een vervangend attest aan te vragen voor een 
verloren diploma of getuigschrift. 

2.3 Bevestigen hernieuwde registratie 

Na het verifiëren van uw registratiegegevens, moet u uw registratie valideren door eerst te 
drukken op de knop ‘registreren’. 

 

Daarna krijgt u een overzicht van uw registratiegegevens. Die moet u nog bevestigen. 
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3. Nieuwe registratie 

3.1 Persoonsgegevens 

Elke nieuwe verslaggever wordt in de energieprestatiedatabank met zijn/haar officiële naam 
en hoofdverblijfplaats geregistreerd. Deze gegevens worden opgeladen via een koppeling 

van de databank met de VKBP, de Vlaamse KruispuntBank voor Personen van het KSZ 
(Kruispuntbank Sociale Zekerheid). 

Na de selectie van de rol (bijvoorbeeld: EPB als verslaggever) en de status van de registratie 
(rechtspersoon of natuurlijk persoon), komt u op de eigenlijke registratieschermen die uw 
persoonsgegevens weergeven. 

Principe persoonsgegevens 

Het tabblad met de persoonsgegevens toont de officiële gegevens uit de authentieke bron 
van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid: 

- officiële voornamen en achternaam in drukletters; 

- geslacht en geboortedatum; 

- adres van de hoofdverblijfplaats. 

Enkel de eerste voornaam wordt vermeld op de formulieren van de startverklaring en de EPB-
aangifte. 

 

Wat is een roepnaam? 

Het is mogelijk om een bijkomende roepnaam (bijvoorbeeld Jos i.p.v. Jozef) in te voeren die 
wordt gebruikt op de formulieren. 

Die roepnaam kunt u invullen na het aanvinken van de optie ‘roepnaam gebruiken’ bij het 
aanmaken van uw registratie. De roepnaam kan ook achteraf aangevuld of aangepast 
worden, via het menu ‘Registratie Aanpassen’. 

 

 

VOORNAAM 1 VOORNAAM 2 

Man/Vrouw 

STRAAT 

0000 

NR 

GEMEENTE 

ACHTERNAAM 

dd/mm/jjjj 
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Welke adresgegevens worden gebruikt? 

Het adres van de hoofdverblijfplaats wordt gebruikt voor de correspondentie van het VEA bij 
een controle op waarheidsgetrouwe rapportering. 

- Voor een registratie als rechtspersoon, verschijnen de adresgegevens van de 
maatschappelijke zetel op de formulieren van de startverklaringen en de EPB-

aangiftes. 

- Voor alle registraties (natuurlijk of rechtspersoon) is het mogelijk om op de formulieren 
van de startverklaring en de EPB-aangifte een correspondentieadres te vermelden 
dat afwijkt van de gegevens van uw hoofdverblijfplaats. Dat kunt u toevoegen op 
het laatste tabblad met de correspondentiegegevens.   

 

3.2 Erkenningsvoorwaarden 

Naast een koppeling met de Rijksregistergegevens wordt de energieprestatiedatabank ook 
gekoppeld met de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank, kortom de LED of de 
diplomadatabank van het Departement Onderwijs.  

Op het tabblad met de erkenningsvoorwaarden wordt uw diploma geverifieerd. 

 

ROEPNAAM 
ACHTERNAAM 



16 

 

Versie juli 2013 

Unieke identificatie gebruikers databank 

3.2.1 Diploma behaald na 2000 (LED) 

Als u als verslaggever uw diploma behaalde na 2000, is dat diploma aanwezig in LED. In dat 

geval verloopt de verificatie van uw diplomagegevens via deze databank. 

Op het tabblad met uw erkenningsgegevens vult u de volgende zaken in: 

- diploma; 

- afstudeerjaar na 2000. 

Daarna zoekt u uw diploma op in LED door te drukken op de knop ‘Zoeken in LED’. 

 

Als u voldoet aan de diploma-voorwaarden, worden de gegevens van LED opgeladen op 
de webpagina. Uw diplomastatus is dan ‘goedgekeurd’ en als authentieke bron staat de 

Leer- en ervaringendatabank vermeld. 

 

• Uw diploma staat niet in LED? 

Het is mogelijk dat u na het opzoeken van uw gegevens, de melding krijgt dat uw 

diploma niet is gevonden in LED. De status van uw diploma wordt dan ‘voorlopig 
afgekeurd’. U zult uw registratie wel nog verder kunnen aanvullen en bevestigen. De 
databank zal hierna voor u toegankelijk zijn. 
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Wat te doen? 

Als uw diploma voldoet aan de voorwaarden (na 2000), hoeft u geen papieren 

kopie van uw diploma op te sturen naar het VEA. De Leer- en Ervaringendatabank is 
immers de authentieke bron om de diploma’s te verifiëren. 

Bij dat probleem, neemt u contact op met de servicedesk van de Leer- en 

Ervaringen Databank (LED) via e-mail: led@ond.vlaanderen.be. Bij het ontbreken 
van uw diploma, zal de dienst Onderwijs Vlaanderen contact opnemen met de 
leverancier van de gegevens. Zij zullen de betrokken onderwijsinstelling contacteren 

om na te gaan wat er aan de hand is.  

Nadat u de bevestiging krijgt van het departement Onderwijs dat uw 
diplomagegevens zich in de LED-databank bevinden, kunt u op de 
energieprestatiedatabank via het menu “Registratie aanpassen” en het tabblad 
“Erkenningsvoorwaarden” opnieuw zoeken in LED. Als het diploma gevonden wordt, 
wordt de status van uw diploma aangepast van ‘voorlopig afgekeurd’ naar 

‘goedgekeurd’ en de authentieke bron wordt ingevuld. Als u niet beschikt over een 
correct diploma, dan blijft de status ‘voorlopig afgekeurd’. Daarna zult u door het 
VEA uitgenodigd worden op een schriftelijke hoorzitting. Als uit de bewijsstukken blijkt 
dat u niet voldoet aan de diploma-voorwaarden, wordt uw rol als verslaggever 
afgekeurd. 

• Foutieve diplomagegevens in LED? 

Het is mogelijk dat u na het opzoeken van uw diploma-gegevens in LED, opmerkt dat  

deze gegevens niet correct zijn. 

Bijvoorbeeld: afstudeerjaar en onderwijsinstelling zijn niet correct. 
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Wat te doen? 

Voor deze inhoudelijke problemen, neemt u contact op met de servicedesk van de 

Leer- en Ervaringen Databank (LED) via e-mail: led@ond.vlaanderen.be. Bij het 
ontbreken van uw diploma, zal de dienst Onderwijs Vlaanderen contact opnemen 
met de leverancier van de gegevens. Zij zullen de betrokken onderwijsinstelling 

contacteren om na te gaan hoe het komt dat uw diplomagegevens niet correct 
zijn. 

• Geen verbinding met LED? 

Als u bij het zoeken in LED merkt dat de connectie naar de centrale diploma-

databank niet werkt, onderneemt u de volgende stappen: 

o Neem een printscreen van de foutmelding. 

o Noteer de datum en het tijdstip van het foutief lopen van de verbinding. 

o Stuur deze zaken, samen met uw gegevens als verslaggever (naam en EP-

code) naar energie@vlaanderen.be.  

Het VEA neemt dan contact op met de bevoegde dienst om dit probleem te 

verhelpen. 

3.2.2 Diploma behaald voor 2000  

Diploma’s behaald vóór 2000 bevinden zich niet in LED. Om u te kunnen registreren moet u 

een ingescande versie van uw diploma opladen. 

Na het invoeren van uw diplomagegevens (diploma, richting, onderwijsinstelling en 

afstudeerjaar), klikt u bij het veld ‘diplomabestand’ op de knop ‘bladeren’. Na het selecteren 
van uw diploma drukt u op de knop ‘opladen diploma’ om de ingescande versie van uw 
diploma naar de databank te versturen. 
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Uw diploma-status is dan voorlopig ‘opgeladen’.  

 

U kunt uw registratie voltooien met gegevens over de maatschappelijke zetel (in geval van 
een rechtspersoon) en uw correspondentiegegevens. Daarna kunt u verdergaan naar de 
energieprestatiedatabank. 

Het VEA controleert periodiek de opgeladen diploma’s. De diplomavoorwaarden zijn na te 
lezen op de website http://www.energiesparen.be/epb/prof/diploma.  

o Als uw diploma voldoet aan de voorwaarden, krijgt het de status 
‘goedgekeurd’.  

o Indien niet, wordt uw diplomastatus ‘voorlopig afgekeurd’. U blijft dan 
voorlopig de toegang tot de databank behouden. Daarna zult u uitgenodigd 

worden voor een hoorzitting. Als uit de bewijsstukken blijkt dat u niet voldoet 
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aan de diploma-voorwaarden wordt uw rol als verslaggever afgekeurd. De 
databank is dan voor u niet meer toegankelijk. 

• Diploma niet gevonden? 

Het opladen van een diploma, dat in een tweede fase goedgekeurd moet worden 
door het VEA, is een vereiste. Als u uw diploma niet meer terugvindt, is de toegang tot 

de energieprestatiedatabank niet meer mogelijk. Op de website 
http://www.ond.flanders.be/infolijn/faq/verlorendiploma vindt u de procedure en 
contactgegevens om een vervangend attest aan te vragen voor een verloren 
diploma of getuigschrift. 

 

 

 

 


