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Hoe bekom ik snel het werkpostfiche 

identificatienummer?     
www.p-i.be 

 

1) Download uw elektronische werkpostfiche via www.werkpostfiche.be  
 

De elektronische versie van de werkpostfiche (WPF) kan bekomen worden via het 

downloaden van het blanco modelformulier (Word/PDF) ofwel via het invullen van de 

online tool. 
 

Indien jouw gebruiker de werkpostfiche wenst in te vullen via het blanco 

modelformulier in pdf-formaat, geef dan als tip mee dat het bestand lokaal moet 

opgeslagen worden en niet in webbrowser. Dit voorkomt het blokkeren van een aantal 

interactieve functies aanwezig in het pdf-formulier.  
 

Indien jouw gebruiker de werkpostfiche, met name luik A, wenst in te vullen via de 

online tool, dient men ermee rekening te houden dat tussentijds opslaan niet mogelijk 

is. De ingevulde werkpostfiche kan men in pdf-formaat downloaden, nadat alle velden 

werden ingevuld.  

 

2) Het werkpostfiche identificatienummer (WPF-Id) vormt zich automatisch  
 

Het WPF-Id verschijnt automatisch bovenaan de 

werkpostfiche zodra de velden in het blanco 

modelformulier in pdf-formaat worden ingevuld.  

Ook wanneer de werkpostfiche wordt ingevuld via de 

online tool op de website, zal het WPF-ID zich 

automatisch bovenaan het document vormen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Een vlotte opzoeking in de Centrale Gegevensbank, PI-M  
 

Selecteer het identificatienummer dat zich bovenaan het formulier gevormd 

heeft, kopieer het via de rechter muisknop en plak dit nummer vervolgens in het 

invulveld aangeduid in de Centrale Gegevensbank, PI-M. Dit zal uw opzoeking in 

PI-M vlotter doen verlopen.  
 

Tips 
- Raadpleeg deze handige tips bij het invullen van de werkpostfiche.  

- Meer details over de inhoud van de werkpostfiche, vindt u in de handleiding.    

- Deze ingrediëntenlijst ondersteunt de gebruiker bij invullen van de 

werkpostfiche via de online tool.  

http://www.werkpostfiche.be/
https://www.werkpostfiche.be/nl/info-rond-de-werkpostfiche/tips-bij-het-invullen
https://www.werkpostfiche.be/sites/default/files/2019-09/20190917handleidingWPF.pdf
https://www.werkpostfiche.be/sites/default/files/2019-09/20190812ingredientenlijstWPF_0.pdf

