
Disclaimer: De inhoud van deze Tip wordt gegeven ten louter indicatieve titel en  is geen juridisch advies. PI wijst elke aansprakelijkheid af voor enige schade die 
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Hoe goed kent u de Centrale Gegevensbank? www.p-i.be 

 

1) Uw toegang tot PI-M 
 

De PI-M beheerder (d.i. elke verbindingspersoon ) zorgt voor integratie van de tool 
in de interne werking van het uitzendbureau en beheert de toegang voor de 
consulenten. 
 

Je bent het wachtwoord vergeten?  
1. Surf naar www.pi-m.be en klik op ‘wachtwoord vergeten’.  
2. Vul nadien de gebruikersnaam in met de verificatiecode. De nieuwe login wordt 

verzonden per automatische e-mail.  
 

2) De Centrale Gegevensbank PI-M is géén selectiedatabank   
 

De Centrale Gegevensbank is een online tool die toelaat de gezondheidsonderzoeken van uitzendkrachten efficiënt 
op te volgen en is hierbij onderworpen aan de privacywetgeving.  
 

Ter bescherming van de persoonlijke gegevens van de uitzendkracht, dien je bij het raadplegen van de databank aan 
te tonen dat je een doelgerichte zoekactie verricht en dat je, na selectie van de geschikte uitzendkracht voor de 
werkpost, wil verifiëren of de geselecteerde uitzendkracht over een geldige medische geschiktheid beschikt m.b.t. de 
gezondheidsrisico’s verbonden aan die werkpost.   
 

Dit houdt in dat er, bij opzoeking, gevraagd zal worden om zowel het rijksregisternummer als het werkpostfiche 
identificatienummer in te vullen. 
 

3) U bent bekend met het werkpostfiche identificatienummer  
 

Het werkpostfiche identificatienummer lees je af van de werkpostfiche en bestaat uit vier delen;  
 

KBO nr. gebruiker/intern nummer werkpost/datum opmaak//gezondheidsrisico(‘s) 

Invulveld Verduidelijking 

KBO nr. gebruiker  Vul het ondernemingsnummer van de gebruiker in, zoals dat terug te 
vinden is in de kruispuntbank.  

Intern nummer werkpost 
Dit is een letterwoord, een cijferreeks of een combinatie van beide 
dat refereert naar de werkpost en gekozen wordt door de gebruiker, 
bv. HX55 voor werkpost ‘heftruck’ 

Datum opmaak  Betreft datum van opmaak van de werkpostfiche door de gebruiker.  

Gezondheidsrisico(’s) 

Dit zijn één of meerdere codes van gezondheidsrisico’s verbonden 
aan de betreffende werkpost waarvoor de uitzendkracht 
aangeworven wordt. Als het meerdere codes betreft, dan worden ze 
genoteerd gescheiden van elkaar met een komma.  

Let op: indien u een ander KBO-nummer dan deze van de gebruiker invult, dan is de afdruk, die 
u genereert in het geval van een geldig resultaat, wettelijk niet geldig.  

 
Tips:  
- Surf naar de helpdesk van PI-M mét een handleiding en enkele videotutorials via  

https://www.pi-m.be/Helpdesk/helpdesk_anoniem_nl/   
- Lees aandachtig de FAQ Centrale Gegevensbank via https://www.p-i.be/nl/faq/centrale-gegevensbank-pi-m   
- Raadpleeg de beknopte infofiche ‘Uw toegang tot PI-M’ 
- Stel uw vragen via info@pi-m.be  
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