
Inloggen in de VREG databank
Ga naar www.vreg.be/zonnepanelen

Klik op “Certificatendatabank” onder “Nuttige links”



Inloggen in de VREG databank
U komt op de volgende pagina. 
Klik op de link naar de databank:
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U komt op de pagina waar u uw gebruikersnaam en 
paswoord moet invullen om in te loggen:

Inloggen in de VREG databank



1) Uw gebruikersnaam ingeven

mb_xx…x_1

Uw gebruikersnaam:

begint altijd met mb

gevolgd door een laagliggend streepje of “underscore”

dan 3 tot 6 cijfers

opnieuw een laagliggend streepje

en een cijfer dat meestal gelijk is aan 1

Bijvoorbeeld: mb_123_1, mb_1234_1, mb_12547_1, ...

__
-

Laagliggend streepje of “underscore” ? Druk tegelijk volgende knoppen in:



Gebruikersnaam: enkele tips
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U vindt uw gebruikersnaam in de e-mail of brief waarmee de 
VREG liet weten dat uw zonnepanelen werden goedgekeurd. 

Verwar uw gebruikersnaam niet met uw PVZ-nummer:

Uw gebruikersnaam begint altijd met mb.

Uw PVZ-nummer begint met PVZ gevolgd door 6 cijfers.     
Dit is het unieke kenmerk van uw installatie.

Uw gebruikersnaam blijft altijd dezelfde en verandert dus niet 
als u bijvoorbeeld een nieuw paswoord aanvraagt.

Gebruik geen spaties of leestekens bij het invoeren.



2) Uw paswoord ingeven
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Bijvoorbeeld: DeQuRsT1

Is het de 1e keer dat u inlogt? Dan ontving u uw
paswoord via e-mail van de VREG.

Als u hiermee inlogt, moet u uw paswoord meteen
veranderen in een persoonlijk paswoord dat u makkelijk kan 
onthouden. Hebt u al eens ingelogd, dan moet u dus uw 
persoonlijk paswoord gebruiken.



Paswoord: enkele tips
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Uw paswoord is hoofdlettergevoelig! Kijk goed na of u niet per 
ongeluk op “shift lock” heeft geklikt, want dan typt u hoofdletters. Er 
brandt dan een lampje rechts bovenaan uw toetsenbord. 

Als u uw paswoord typt verschijnen enkel bolletjes. U kan dus niet 
nakijken of u typfouten maakt. Typ uw paswoord dus voor de 
zekerheid eerst ergens anders, en kopieer het daarna naar de 
loginpagina. Zo kan u zeker geen fouten maken in de schrijfwijze.

Laat uw computer uw paswoord nooit onthouden! Meestal 
bewaart de computer immers het paswoord dat u van de VREG 
kreeg, en niet het persoonlijke paswoord dat u daarna kiest. 

Heeft uw computer uw paswoord toch onthouden? Verwijder dit 
dan en probeer daarna in te loggen met het juiste paswoord. 



Gebruikersnaam of paswoord vergeten?
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Als u een fout paswoord invoert komt u op een pagina waar u 
via e-mail zelf een nieuw paswoord kan aanvragen: 

Weet u uw gebruikersnaam niet meer, of lukt het niet om een
nieuw paswoord aan te vragen? 
Bel dan het gratis telefoonnummer 1700, elke werkdag tussen 9u 
en 19u. Hou uw PVZ-nummer bij de hand.



3) Alles ingevuld? ⇒ U kan inloggen
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mb_xx…x_1

Klik op de knop « Log In ».

Als u de 1e keer inlogt, moet u daarna nog 2 dingen doen…



Eerst de algemene voorwaarden accepteren
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Vink het vakje aan om de algemene voorwaarden 
te accepteren en klik op ‘Vervolgen’



Daarna uw paswoord wijzigen
U verandert het paswoord dat u van de VREG ontving, naar een 
paswoord van uw keuze dat u makkelijk kan onthouden:
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Hier geeft u 2x hetzelfde nieuwe paswoord
in, dat u zelf kiest.

Vul hier het paswoord in dat u zonet
gebruikte om in te loggen. U kreeg dit via 
e-mail van de VREG.

Daarna klikt u op ‘Wijzig paswoord’



Klaar! U bent nu ingelogd
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U ziet de zin “Welkom in 

de certificatendatabank 

van de VREG” staan.

Rechts bovenaan vindt u uw 

gebruikersnaam en de knop om 

weer uit te loggen. Dat doet u 

best aan het einde van elk bezoek.


