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1  Algemeen
Met het EPB-decreet van 22 december 2006 is het voor de verslaggever mogelijk om zijn functie van verslaggever niet alleen 
als natuurlijk persoon maar ook als rechtspersoon uit te oefenen.

In het Energieprestatiedecreet kon de functie van verslaggever enkel worden opgenomen door een natuurlijk persoon. Naar 
aanleiding van een federale wetswijziging waarbij het de architecten toegelaten wordt om de persoonlijke aansprakelijkheid 
onder te brengen in een rechtspersoon, werd in het EPB-decreet de definitie van verslaggever aangepast zodat de verslagge-
verfunctie uitgevoerd kan worden in hoofde van een rechtspersoon. 

Een zaakvoerder of een bestuurder van de rechtspersoon dient alle officiële documenten (bijvoorbeeld de startverklaring en 
de EPB-aangifte) te ondertekenen en moet beschikken over het diploma van architect, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk 
ingenieur, industrieel ingenieur of bio-ingenieur.

De Energieprestatiedatabank werd gewijzigd zodat een verslaggever zich als rechtspersoon kan registreren en de officiële do-
cumenten kan indienen. Daarnaast is het mogelijk om zich te registeren als erkende externe of interne energiedeskundige voor 
het opmaken van een energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen. 

In de volgende hoofdstukken wordt besproken hoe u zich als verslaggever kunt registreren (als natuurlijk of als rechtspersoon) 
en hoe u een bijkomende registratie (als rechtspersoon of externe of interne energiedeskundige) kunt toevoegen aan uw be-
staande registratie. Voor bijkomende informatie over de registratie als externe of interne energiedeskundige publieke gebou-
wen, raadpleegt u best het deel van de nieuwsbrief over de ‘Procedure voor registratie als energiedeskundige voor publieke 
gebouwen’.

2  Invoeren van nieuwe registratiegegevens
Vanaf nu zijn volgende registraties mogelijk via de webapplicatie www.energieprestatiedatabank.be :

• externe energiedeskundige publieke gebouwen ;
• interne energiedeskundige publieke gebouwen ;
• EPB als verslaggever (natuurlijk en rechtspersoon) ;
• EPB als medewerker van de gemeente voor het doorsturen van stedenbouwkundige vergunningen ;
• EPB voor RO-Vlaanderen voor het doorsturen van stedenbouwkundige vergunningen.

In de tekst die volgt, kunt u een antwoord vinden op volgende vragen :

• ik ben een nieuwe verslaggever en wil mij registreren in de databank (als natuurlijk of rechtspersoon) (2.1) ;
• ik ben al verslaggever als natuurlijk persoon en wens vanaf nu op te treden als rechtspersoon (2.2) ;
• ik ben al verslaggever als natuurlijk of rechtspersoon en wil ook optreden als externe energiedeskundige publieke gebou- 
 wen (2.3) ;
• ik ben al verslaggever als natuurlijk of rechtspersoon en wil ook optreden als interne energiedeskundige publieke gebouwen 
 (2.4) ;
• ik blijf gewoon verslaggever als natuurlijk persoon. Verandert er iets voor mij (2.5) ?
• Hoe kan ik mijn registratiegegevens bekijken en aanpassen (2.6) ?
• Ik heb nu meerdere rollen in de databank. Hoe wissel ik tussen de verschillende rollen zodat ik onder verschillende verant- 
 woordelijkheden documenten kan indienen (2.7) ?
• Ik heb een nieuwe verslaggevercode (erkenningsnummer) beginnend met de cijfers EP. Hoe en waar vind ik mijn documen- 
 ten terug die ik indiende met mijn oude VG-code (2.8) ?
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2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren in de databank  
  (als natuurlijk of als rechtspersoon)

Bij het eerste bezoek aan de Energieprestatiedatabank moet u zich registreren bij het Vlaams Energieagentschap. Een federaal 
token of elektronische identiteitskaart zijn daarvoor vereist. 

Na het invoeren van uw gebruikersnaam, paswoord en token of uw eID, komt u op een registratiescherm terecht. 

Op dat scherm dient u aan te geven voor welke delen bin-
nen de Energieprestatiedatabank u toegang wenst te krij-
gen. U kunt daarbij meerdere opties aanvinken. Bepaalde 
keuzes zijn niet verenigbaar. 

Voor de registratie als EPB-verslaggever vinkt u op het re-
gistratiescherm de optie ‘EPB als verslaggever’ aan. Vervol-
gens klikt u op ‘Volgende >’.

Daarna komt u op een pagina terecht waar u de keuze moet 
maken of u zich wilt registreren als natuurlijk persoon of als 
rechtspersoon.

2.1.1 Registratie als natuurlijk persoon

Als u onder eigen verantwoordelijkheid als verslaggever optreedt, vinkt u de optie ‘natuurlijk persoon’ aan. Er wordt een ver-
volgscherm geopend met als tabbladen :

• erkenningsvoorwaarden ; 
• correspondentiegegevens.

Op het blad ‘Erkenningsvoorwaarden’ vult u alle nodige ge-
gevens in over uw diploma, diplomarichting, onderwijsin-
stelling en afstudeerjaar. Enkel personen met een diploma 
van Architect, Ingenieur-Architect, Burgerlijk Ingenieur, In-
dustrieel Ingenieur of Bio-ingenieur kunnen de taak van ver-
slaggever opnemen. 

versie mei 2014
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Op het tabblad ‘Correspondentiegegevens’ vult u uw per-
soonlijke gegevens in, waarop het Vlaams Energieagent-
schap u kan bereiken.

2.1.2 Registratie als rechtspersoon

Als u werknemer, zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder bent van een bepaalde firma en u over het          juiste diploma voor 
verslaggeving beschikt, kunt u ook onder de verantwoordelijkheid van rechtspersoon optreden. Een verslaggever die geregi-
streerd is als rechtspersoon - werknemer en dus over het juiste diploma beschikt, kan de verslaggeving uitvoeren onder de 
verantwoordelijkheid van de rechtspersoon waarvoor hij / zij werkt. De werknemer kan ook alle officiële documenten zelf 
ondertekenen. 

Voor de registratie als rechtspersoon, vinkt u die optie aan. Daarna wordt een vervolgscherm geopend met drie tabbladen :

• erkenningsvoorwaarden ;
• maatschappelijke zetel ;
• correspondentiegegevens.

Op het tabblad ‘Erkenningsvoorwaarden’ vult u alle nodige 
gegevens in over uw diploma, diplomarichting, onderwijs-
instelling en afstudeerjaar. Enkel personen met een diplo-
ma van architect, ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, 
industrieel ingenieur of bio-ingenieur kunnen de taak van 
verslaggever opnemen. 

Op het tabblad ‘Maatschappelijke zetel’ zijn enkel volgende 
velden beschikbaar :

• KBO-nummer1 ;
• naam en voornaam zaakvoerder / gedelegeerd bestuur-
der.

In het veld KBO-nummer vult u het ondernemingsnummer 
in van de rechtspersoon (firma) onder wiens verantwoor-
delijkheid zal gewerkt worden. Dat nummer bestaat uit 10 
cijfers.

Daarna drukt u op de knop ‘Ophalen gegevens’. De databank 
controleert daarbij of het ingevoerde KBO-nummer bestaat 
in de ‘Kruispuntbank voor Ondernemingen’ en laadt dan 
automatisch de maatschappelijke gegevens van de rechts-
persoon op. 

Het enige dat u op dat tabblad nog moet invullen is de naam 
en voornaam van u als zaakvoerder of gedelegeerd bestuur-
der van de firma.

1 Kruispuntbank voor Ondernemingen: voor meer informatie: http://mineco.fgov.be/kbo.htm 
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Op het laatste tabblad met ‘Correspondentiegegevens’ vult 
u uw persoonlijke gegevens in, waarop het Vlaams Energie-
agentschap u kan bereiken. Als die overeenkomen met de 
adresgegevens van uw maatschappelijke zetel (firma) kunt 
u die gegevens kopiëren.

2.1.3 Bevestigen registratie en EP-code

Na aanvraag van de registratie en bevestiging van uw gegevens, ontvangt u uw persoonlijke verslaggevercode. Die bestaat uit 
de letters EP, gevolgd door 5 cijfers. 

Die code is uniek voor uw profiel in de Energieprestatiedatabank en die hebt u nodig bij elk contact met het Vlaams Energie-
agentschap.
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2.2 Ik ben al verslaggever als natuurlijk persoon en ik wens vanaf nu op te treden als 
  rechtspersoon

Als u al geregistreerd bent in de Energieprestatiedatabank als verslaggever (als natuurlijk persoon) en u wenst op te treden als 
rechtspersoon, dan kunt u in de databank een nieuwe registratie als rechtspersoon ‘Toevoegen’ aan uw bestaande registratie.

2.2.1 Werkwijze

Na het invoeren van uw federaal token of eID bij het aanmelden, komt u op de welkomstpagina van onze website terecht. 

U kunt nu een nieuwe registratie toevoegen aan uw eigen rijksregisternummer, door te klikken op de optie ‘Toevoegen’ in het 
registratiemenu in de linkerkolom. 

In het scherm dat zich daarna opent, kunt u kiezen welke 
toegang u wenst in de Energieprestatiedatabank door één 
of meerdere opties te vinken. 

Als u zich ook als rechtspersoon wenst te registreren, vinkt 
u de optie ‘EPB als verslaggever’ aan. Vervolgens klikt u op 
‘Volgende >’. 

versie mei 2014
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Daarna komt u op een pagina terecht waar u de keuze moet maken of u zich wilt registreren als natuurlijk persoon of als rechts-
persoon.

U kiest hier voor ‘Rechtspersoon’. 

Daarna wordt een vervolgscherm geopend met drie tabbla-
den :

• erkenningsvoorwaarden ;
• maatschappelijke zetel ;
• correspondentiegegevens.

Op het tabblad ‘Erkenningsvoorwaarden’ vult u alle nodige 
gegevens in over uw diploma, diplomarichting, onderwijs-
instelling en afstudeerjaar. Enkel personen met een diplo-
ma van architect, ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, 
industrieel ingenieur of bio-ingenieur kunnen de taak van 
verslaggever opnemen. 

Op het tabblad ‘Maatschappelijke zetel’ zijn enkel de vol-
gende velden beschikbaar:

• KBO-nummer ;
• naam en voornaam zaakvoerder / gedelegeerd bestuurder.

In het veld KBO-nummer, vult u het ondernemingsnummer 
in van de rechtspersoon (firma) onder wiens verantwoor-
delijkheid gewerkt zal worden. Dat nummer bestaat uit 10 
cijfers.

Daarna drukt u op de knop ‘Ophalen gegevens’. De databank 
controleert daarbij of het ingevoerde KBO-nummer bestaat 
in de ‘Kruispuntbank voor Ondernemingen’, en laadt dan 
automatisch de maatschappelijke gegevens van de rechts-
persoon op. 

Het enige dat u op dit tabblad nog moet invullen is de naam en voornaam van u als zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder van 
de firma.

Op het laatste tabblad met ‘Correspondentiegegevens’ vult 
u uw persoonlijke gegevens in, waarop het Vlaams Energie-
agentschap u kan bereiken. Als die overeenkomen met de 
adresgegevens van uw maatschappelijke zetel (firma) kunt 
u die gegevens kopiëren.
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2.2.2 Bevestigen registratie en EP-code

Na aanvraag van de registratie en bevestiging van uw gegevens ontvangt u uw persoonlijke verslaggevercode. Die bestaat uit 
de letters EP, gevolgd door 5 cijfers. 

In de aangepaste webapplicatie van de Energieprestatieda-
tabank, wordt er voortaan gewerkt met nieuwe codes : er-
kenningsnummers.

Het erkenningsnummer is als volgt opgebouwd :

 EPxxxxx  waarbij xxxxx staat voor 5 cijfers.

De nieuwe code die u krijgt, hangt vast aan uw registratie 
als rechtspersoon. 

Als u al als verslaggever geregistreerd bent (als natuurlijk 
persoon), dan beschikt u al over een oude verslaggevercode 
VGxxxxx. Die code wordt ook automatisch veranderd in een 
EP-code: EPxxxxx, waarbij de laatste 5 cijfers behouden blij-
ven. 

Voortaan beschikt u als verslaggever dus over 2 codes :

• één EP-code als verslaggever – natuurlijk persoon. Die code is dezelfde als uw oude code (zelfde cijfers). Enkel de letters VG 
 zijn gewijzigd in EP ;
• een andere EP-code als verslaggever – rechtspersoon.

Let wel, de nieuwe registratie staat na het aanmaken niet 
actief. Daarvoor dient u de optie ‘Activeren’ aan te klikken in 
het registratiemenu (zie hoofdstuk 2.7).

Belangrijke opmerking

• Als u al geregistreerd bent als natuurlijk persoon (EPB verslaggever of EPC externe deskundige), dan kunt u geen nieuwe 
 registratie aanmaken als een ander natuurlijk persoon ;
• als u al geregistreerd bent onder een bepaalde rechtspersoonlijkheid, dan kunt u geen nieuwe registratie maken onder 
 dezelfde rechtspersoon. 
 

versie mei 2014
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2.3 Ik ben al verslaggever als natuurlijk of rechtspersoon en ik wil ook optreden als 
  externe energiedeskundige

Als u al geregistreerd bent in de Energieprestatiedatabank als verslaggever en wenst op te treden als ‘externe energiedeskun-
dige’ voor de opmaak van energiecertificaten voor publieke gebouwen, dan kunt u in de databank uw bestaande registratie 
‘uitbreiden’ met een nieuwe rol.

De optie ‘Uitbreiden’ in het registratiemenu laat toe onder eenzelfde erkenningscode -‘EP-code’- meerdere functies op te 
nemen. Het scherm toont tot welk deel, of welke delen, van de Energieprestatiedatabank er voor de actieve registratie al toe-
gang is. Daarnaast worden de delen getoond waarvoor nog geen toegang gevraagd is, maar die wel verenigbaar zijn binnen de 
huidige actieve toegang.

2.3.1 Werkwijze

Na het invoeren van uw federaal token of eID bij het aanmelden, komt u op de welkomstpagina van onze website terecht. 

U kunt nu uw bestaande registratie uitbreiden met een nieuwe rol, door te klikken op de optie ‘Uitbreiden’ in het registratie-
menu in de linkerkolom. U zult dus blijven werken onder uw bestaande erkenningscode. 

In het scherm dat zich daarna opent, kunt u kiezen voor 
welke rol u een extra toegang wenst in de Energiepresta-
tiedatabank. 

In dat geval vinkt u de optie ‘Externe energiedeskundige pu-
blieke gebouwen’ aan.

Vervolgens klikt u op ‘Volgende >’.

versie mei 2014
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Op de daarna volgende pagina, vult u de gegevens in van de 
opleiding die u volgde tot externe energiedeskundige :

• gevolgde opleiding ;
• opleidingsinstelling ;
• datum van uw getuigschrift.

Meer informatie over de externe energiedeskundige vindt 
u in het deel van de nieuwsbrief over de ‘Procedure voor 
registratie als energiedeskundige voor publieke gebouwen’.

2.3.2 Bevestigen registratie en EP-code

Na het opslaan van uw extra registratie en bevestiging van uw gegevens, krijgt u de melding dat uw bestaande registratie met 
uw bestaande code succesvol uitgebreid is met uw nieuwe rol. 

Opmerking

In de aangepaste webapplicatie van de Energieprestatieda-
tabank, wordt er voortaan gewerkt met nieuwe codes : er-
kenningsnummers.

Het erkenningsnummer is als volgt opgebouwd :
 

 EPxxxxx  waarbij xxxxx staat voor 5 cijfers.

Als u al als verslaggever geregistreerd bent (als natuurlijk 
persoon), dan beschikt u al over een oude verslaggevercode 
VGxxxxx. Die code wordt ook automatisch veranderd in een 
EP-code : EPxxxxx, waarbij de laatste 5 cijfers behouden blij-
ven. 

Voortaan beschikt u als verslaggever met uw EP-code over 
twee rollen :

• rol EPB als verslaggever ; 
• rol externe energiedeskundige publieke gebouwen 
 (EPC).

U kunt in de applicatie onder die twee rollen uw taken als 
verslaggever én als energiedeskundige vervullen. Beide rol-
len vallen onder éénzelfde actieve registratie.

2.3.3 Overzicht van de verenigbare rollen als uitbreiding zonder een nieuwe EP-code

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijke combinaties binnen één enkele registratie (EP-code).

versie mei 2014

opleidinggegevens

u ontvangt uw verslaggevercode

activeer uw verslaggevercode

EPB voor VVO (gemeente  of RO)
EPB als verslaggever
EPC als intern deskundige
EPC als extern deskundige

EPB voor VVO EPB als VG EPC als int.
deskundige

EPC als ext.
deskundige

X
X

X
X

X

X

te combineren met
gemaakte keuze :
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2.4 Ik ben al verslaggever als natuurlijk of rechtspersoon en ik wil ook optreden als 
  interne energiedeskundige

Als u al geregistreerd bent in de Energieprestatiedatabank als verslaggever en u wenst in de toekomst ook op te treden als in-
terne energiedeskundige (voorwaarden: zie deel van de nieuwsbrief over de ‘Procedure voor registratie als energiedeskundige 
voor publieke gebouwen)’, dan kunt u in de databank een nieuwe registratie als interne energiedeskundige ‘toevoegen’ aan uw 
bestaande registratie. Dat betekent dat u op het einde over twee erkenningscodes zult beschikken :

• één EP-code als verslaggever – natuurlijk persoon. Die code bevat dezelfde cijfers als uw oude code. Enkel de letters VG zijn 
gewijzigd in EP.
• een andere EP-code als interne energiedeskundige.

2.4.1 Werkwijze

Na het invoeren van uw federaal token of eID bij het aanmelden, komt u op de welkomstpagina van onze website terecht. 

U kunt nu een nieuwe registratie toevoegen aan uw eigen rijksregisternummer, door te klikken op de optie ‘Toevoegen’ in het 
registratiemenu in de linkerkolom.

In het scherm dat zich daarna opent, kunt u kiezen welke 
toegang u wenst in de Energieprestatiedatabank door één 
of meerdere opties aan te vinken. 

Als u zich als interne energiedeskundige wenst te registre-
ren, vinkt u de optie ‘Interne energiedeskundige publieke 
gebouwen’ aan. Vervolgens klikt u op ‘Volgende >’.

versie mei 2014
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Daarna wordt een vervolgscherm geopend met twee tab-
bladen :

• publieke overheid ;
• correspondentiegegevens.

Een beschrijving van wat u op die tabbladen invult, kunt u 
vinden in het deel van de nieuwsbrief over de ‘Procedure 
voor registratie als energiedeskundige voor publieke gebou-
wen)’ onder ‘2.2’.

2.4.2 Bevestigen registratie en EP-code

Na aanvraag van de registratie en bevestiging van uw gegevens, ontvangt u een nieuwe persoonlijke erkenningscode. Die be-
staat uit de letters EP, gevolgd door 5 cijfers. 

In de aangepaste webapplicatie van de Energieprestatieda-
tabank, wordt er voortaan gewerkt met nieuwe codes: er-
kenningsnummers.

Het erkenningsnummer is als volgt opgebouwd :

 EPxxxxx  waarbij xxxxx staat voor 5 cijfers.

De nieuwe code die u krijgt, hangt vast aan uw registratie als 
interne energiedeskundige. 

Als u al als verslaggever geregistreerd bent (als natuurlijk 
persoon), dan beschikt u al over een oude verslaggevercode 
VGxxxxx. Die code wordt ook automatisch veranderd in een 
EP-code : EPxxxxx, waarbij de laatste 5 cijfers behouden blij-
ven. 

Voortaan beschikt u als verslaggever dus over 2 codes :

• één EP-code als verslaggever – natuurlijk persoon. Die code is dezelfde als uw oude code (zelfde cijfers). 
 Enkel de letters VG zijn gewijzigd in EP ;
• een andere EP-code als interne energiedeskundige voor publieke gebouwen.

Let wel, de nieuwe registratie staat na het aanmaken niet actief. Daarvoor dient u de optie ‘Activeren’ aan te klikken in het 
registratiemenu (zie hoofdstuk 2.7).

 

versie mei 2014
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2.5 Ik blijf gewoon verslaggever als natuurlijk persoon. Verandert er iets voor mij ?

In de aangepaste webapplicatie van de Energieprestatiedatabank, wordt er voortaan gewerkt met nieuwe codes : erkennings-
nummers. Die wijziging werd doorgevoerd omdat de Energieprestatiedatabank nu niet meer alleen gebruikt wordt voor EPB 
en verslaggevers, maar ook voor de registratie van energiedeskundigen voor publieke gebouwen en voor het opmaken van 
energieprestatiecertificaten. 

In de toekomst zal de applicatie verder uitgebreid worden voor het indienen van energieprestatiecertificaten bij verkoop en 
verhuur van gebouwen.

Het nieuwe erkenningsnummer is als volgt opgebouwd :
 

 EPxxxxx  waarbij xxxxx staat voor 5 cijfers.

Als u al als verslaggever geregistreerd bent (als natuurlijk persoon), dan beschikt u over een oude verslaggevercode VGxxxxx. 
Die code wordt automatisch veranderd in een EP-code : EPxxxxx, waarbij de laatste 5 cijfers behouden blijven. 

U kunt onder uw nieuwe EP-code nog altijd uw oude formulieren, ingediend met uw oude VG-code, terugvinden. Voortaan zult 
u wel met uw nieuwe EP-code de officiële documenten (startverklaring, wijziging van verslaggever en EPB-aangifte) indienen. 
Die code zult u ook op de papieren afdrukken terugvinden (zie hoofdstuk 2.8).

Aandachtspunt

De wijziging van codes is enkel doorgevoerd in de Energieprestatiedatabank. De EPB-software is daarvoor nog niet aangepast.

In de EPB-software moet u onder de optie ‘Projectgegevens’ op het tabblad ‘Administratieve gegevens’, bij de ‘Administratieve 
gegevens verslaggever’ in het veld ‘Code verslaggever’ nog altijd de prefixen VG gebruiken.

Bijvoorbeeld

In de EPB-software vult u in : VG12345.

In de gegenereerde EPB-aangifte zult u weliswaar de code 
EP12345 vinden.

versie mei 2014
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2.6 Hoe kan ik mijn registratiegegevens bekijken en aanpassen ?

Als u in het linkermenu onder ‘Registratie’ op de optie ‘Tonen’ klikt, wordt er een scherm geopend waarin u uw actieve registra-
tiegegevens kunt bekijken. Onder die actieve registratie kunt u de nodige documenten indienen. 

In dat scherm kunnen de registratiegegevens niet aangepast worden. Om uw registratiegegevens te wijzigen of aan te vullen, 
duidt u de optie ‘Aanpassen’ aan in het registratiemenu. 

Enkel de velden op het tabblad ‘Correspondentiegegevens’ zijn aanpasbaar, met uitzondering van de voornaam en naam van 
de gebruiker. 

versie mei 2014
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Als u als verslaggever verhuist, is het nodig uw gegevens in onze Energieprestatiedatabank aan te passen, zodat de juiste gege-
vens op de formulieren vermeld worden.
 

2.7 Ik heb nu meerdere rollen in de databank. Hoe wissel ik tussen de verschillende rollen ?

Als u meerdere rollen hebt in de Energieprestatiedatabank, 
dan biedt de optie ‘Activeren’ u een overzicht van alle rol-
len en EP-codes die gelinkt zijn aan u, als gebruiker van de 
Energieprestatiedatabank.

Daar kunt u zien welke uw actieve registratie is, en over wel-
ke andere non-actieve registraties u beschikt. 

Door te klikken op het erkenningsnummer (EP-code) kunt u een andere registratie activeren als ‘actief’. 

De acties die u daarna onderneemt, zullen gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe geactiveerde registratie en 
zullen ook zo bijgehouden worden. 

Als u over meerdere rollen beschikt in onze webtoepassing, is het aan te raden om onder de optie ‘Activeren’ vooraf na te gaan, 
welke uw actieve registratie is, en eventueel over te schakelen naar een andere registratie.
 

versie mei 2014
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2.8 Ik heb een nieuwe verslaggevercode (erkenningsnummer) beginnend met de letters 
  EP. Hoe en waar vind ik mijn documenten terug die ik indiende met mijn oude  
  VG-code ?

Door de aanpassingen in de Energieprestatiedatabank in het kader van de rechtspersoon en de externe / interne energiedes-
kundige voor energieprestatiecertificaten van publieke gebouwen, zijn een aantal kleine wijzigingen gebeurd aan de documen-
ten van de EPB-verslaggever.

1. De nieuw ingediende documenten krijgen een nieuwe verslaggevercode - nu erkenningsnummer EPxxxxx.

2. De verslaggever, met gewijzigde EP-code, vindt in de applicatie de :
 

 • al ingediende documenten met VG-code ;
 • nieuwe documenten met EP-code. 

 Alle documenten zijn nog te raadplegen, te kopiëren en af te drukken.

3. Als een document in de toekomst ingediend wordt, onder de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon, zullen de gegevens van 
 de verslaggever in het document aangevuld zijn met de gegevens van de firma waaronder wordt opgetreden :

 • naam firma ;
 • rechtsvorm ;
 • KBO-nummer (ondernemingsnummer).

Voor het indienen van documenten als natuurlijk persoon blijven de formulieren ongewijzigd.

versie mei 2014


