In deze tabel vindt u een overzicht van alle gebruikersrechten die in het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid voor de doelgroep "Economische Actoren" beheerd
kunnen worden.
Gebruikersrechten kunnen toegekend worden door een lokale beheerder van een respectievelijke organisatie of onderneming. Een lokale beheerder heeft toegang tot het
Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid voor de doelgroep "Economische Actoren" via https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be.
Vindt u een bepaald recht niet terug in uw lijstje van rechten die u kunt toekennen in Gebruikersbeheer, neem dan contact op met onze helpdesk via het nummer 1700.
Vermeld dan duidelijk welk recht u wilt toekennen en voor welke organisatie (een KBO-nummer is daarbij altijd handig).
Wij zullen dan voor u nagaan waarom u het recht niet kunt toekennen. Bepaalde gebruikersrechten mogen slechts door een beperkt aantal organisaties of ondernemingen
worden gebruikt.

Naam van de toepassing

Gebruikersrecht

Omschrijving van het recht

Maximum
toekenbaar*

ANB Meerdere Applicaties

ANB DemoApp Gebruiker

Dit recht geeft toegang tot de DemoApp van het Agentschap Natuur en Bos.

48

ANB Meerdere Applicaties

ANB Passende Beoordeling Gebruiker

ANB Meerdere Applicaties

ANB POBW Gebruiker

Dit recht geeft toegang tot het platform Passende Beoordeling van het Agentschap 48
Natuur en Bos.
Dit recht geeft toegang tot de toepassing POBW van het Agentschap Natuur en Bos. 48

Audit van Bedrijven

Audit van Bedrijven - Medewerker
Dit recht laat gebruikers toe de applicatie Audit van Bedrijven te gebruiken als
Onderneming
medewerker van een energiedeskundige onderneming.
Audit van Bedrijven - Medewerker Vestiging Dit recht laat gebruikers toe de applicatie Audit van Bedrijven te gebruiken als
medewerker van een vestiging.
Audit van Bedrijven - Verantwoordelijke
Dit recht laat gebruikers toe de applicatie Audit van Bedrijven te gebruiken als
Onderneming
verantwoordelijke van een energiedeskundige onderneming.

Audit van Bedrijven
Audit van Bedrijven

Audit van Bedrijven

Audit van Bedrijven - Verantwoordelijke
Vestiging

Dit recht laat gebruikers toe de applicatie Audit van Bedrijven te gebruiken als
verantwoordelijke van een vestiging.
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Audit van Bedrijven

BIOS
CCinC
Citypermit
DAH
Dienstverlening TOD - EMT

Audit van Bedrijven - Zelfstandige
Energiedeskundige

Dit recht laat gebruikers toe de applicatie Audit van Bedrijven te gebruiken als
zelfstandige energiedeskundige die een werkrelatie heeft met een auditplichtige
vestiging.
BIOS Gebruiker
Dit recht verleent toegang tot de applicatie BIOS van Cultuur, Jeugd, Sport en
Media.
CCinC Gebruiker
Dit recht verleent toegang tot de applicatie CCinC van Cultuur, Jeugd, Sport en
Media.
Stad Leuven Toegangsvergunning Gebruiker Dit gebruikersrecht verleent toegang tot de applicatie Toegangsvergunning van de
stad Leuven.
DAH Gebruiker
Dit recht verleent toegang tot de applicatie DAH van de Vlaamse
Milieumaatschappij.
Dienstverlening TOD - EMT Gebruiker
Door toekenning van dit recht krijgt een gebruiker toegang tot de applicatie
Dienstverlening TOD - EMT van het department Mobiliteit en Openbare Werken.
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eDelta

eDelta opleiding cursist

De gebruiker kan acties uitvoeren op opdrachten in de eDelta opleidingsomgeving, 48
op voorwaarde dat de betrokken opdracht gekend is in deze omgeving.

eDelta

eDelta Gebruiker

eLoket

DOSIS Raadpleger

eTHAB

eTHAB Gebruiker

ExpertBase

VEA ExpertBase Gebruiker

ExpertBase

VEA ExpertBase Netbeheerder

Facilipunt

Facilipunt Toegang

De gebruiker kan acties uitvoeren op opdrachten op voorwaarde dat voor de
betrokken opdracht gekend is in eDelta.
Dit recht laat een gebruiker toe om informatie van zijn onderneming(en) uit DOSIS
op te vragen in het eLoket.
Dit recht laat gebruikers toe de applicatie eTHAB te gebruiken van het agentschap
Zorg en Gezondheid.
Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker toegang tot de applicatie ExpertBase,
namens de economische actor waar hij een werkrelatie mee heeft, met de gekozen
contexten rond beheer van dossiers voor groenestroom- of
warmtekrachtcertificaten.
Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker toegang tot de applicatie ExpertBase als
Netbeheerder.
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de applicatie Facilipunt (modules Reservaties
& Helpdesk).
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Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker toegang tot de toepassing Financieel
Informatiesysteem (FIS) van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VSMW).
Via deze toepassing kan de gebruiker gegevens raadplegen over leningen van zijn
sociale huisvestingsmaatschappij.
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de applicatie subsidies van Flanders
Investment & Trade(FIT) met een specifieke rol.
Via dit recht krijgt de gebruiker toegang tot het de GPBV-applicatie van dLNE. Dit is
een applicatie voor het verzamelen en opvolgen van monitoringgegevens van GPBVinstallaties.
Dit recht geeft toegang tot de applicatie Heffingen van OVAM. Heffingen is een
webapplicatie die ondernemingen toelaat om online aangiftes in te dienen.
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Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker de toegang tot het huurpremie register, een
toepassing van VMSW.
Dit gebruiksrecht verstrekt toegang tot de applicatie IMPACT van het departement
LNE
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de digitale steunmaatregelen van het
AgentschapInnoveren en Ondernemen.
Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van een inburgeringkantoor of een Huis
van het Nederlands toegang tot de kruispuntbank inburgering.
Met dit recht krijgt iemand toegang tot MAGDA Online. Om te bepalen welke
informatie de gebruiker mag consulteren in MAGDA Online duidt u de
respectievelijke context(en) aan.
Dit recht geeft gebruikers toegang tot Mediaan Business Intelligence van het
departement MOW.
Dit recht geeft gebruikers toegang tot Mediaan van het departement MOW.

48

Financieel Informatie Systeem
(FIS)

FIS Gebruiker

FIT Subsidies

FIT Subsidies Gebruiker

GPBV

GPBV Gebruiker

Heffingen

Heffingen Gebruiker

Huurpremies

VMSW Huurpremies gebruiker

IMPACT

IMPACT Gebruiker

Inkom

AIO Inkom Gebruiker

Kruispuntenbank Inburgering
(KBI)
MAGDA Online

KBI gebruiker
MAGDA Online

Mediaan / PTP

Mediaan BI Gebruiker

Mediaan / PTP

Mediaan Gebruiker

Milieuloket - ACD Applicaties

ETS Gebruiker

Via dit recht krijgt de gebruiker toegang tot de EU ETS (Emission Trading Scheme)
Rapporteringstool van het departement LNE. Dit is een applicatie waarin bedrijven
hun CO2-emissies moeten rapporteren. U moet bij â€œProfielâ€ verplicht 1 (en
slechts 1) keuze maken om dit recht te kunnen toekennen.
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Milieuloket - ACD Applicaties

Basisrecht Milieu

Dit recht creÃ«ert een gebruikersaccount binnen de LNE-omgeving.
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Milieuloket - ACD Applicaties

Milieuloket - ACD Applicaties

Databank Ondergrond Vlaanderen Externe Dit recht laat een externe gebruiker toe om data in te kijken, in te voeren, te
48
Gebruiker
wijzigen en/of te verwijderen conform de profielen die voor de betrokken gebruiker
van toepassing kunnen zijn.
IMJV Gebruiker
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het IMJV systeem van het
48
departement LNE en de informatie die via deze weg ter beschikking wordt gesteld.

Milieuloket - ACD Applicaties

Architect Status

Milieuloket - ACD Applicaties

Omgevingsvergunning Gebruiker Architect Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot de applicatie
Omgevingsvergunning.
Omgevingsvergunning Gebruiker Advies
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot de applicatie
Omgevingsvergunning.
Omgevingsvergunning Gebruiker Assistent Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot de applicatie
Architect
Omgevingsvergunning.
SEVESO Gebruiker
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het SEVESO systeem van de
Vlaamse Overheid en de informatie die via deze weg ter beschikking wordt gesteld.

Milieuloket - ACD Applicaties
Milieuloket - ACD Applicaties
Milieuloket - ACD Applicaties

MT-EPM (Enterprise Project
Management)
Overheidsloket.be

Maritieme Toegang - EPM Gebruiker
Overheidsloket.be Gebruiker

Portaal Fiscaliteit (POFI)

Portaal Fiscaliteit Gebruiker

Rapporteringsinstrument
Gemeentelijke
Saneringsverplichting
Regioscreening

VMM Rapporteringsinstrument
Gemeentelijke Saneringsverplichting
Gebruiker
Regioscreening Gebruiker

Rioolinventaris (AWIS)

Rioolinventaris (AWIS) Gebruiker

Dit gebruikersrecht bevat informatie afkomstig van de Orde van Architecten. Dit
recht mag NOOIT toegekend worden via de gebruikersinterface van IDM, maar
wordt toegekend en aangepast via een bulk upload mechanisme.

Dit recht verleent toegang tot de applicatie EPM van het agentschap Maritieme
Toegang.
Via overheidsloket.be kan u online de aangiften en vorderingen van uw
gemeentelijke en proviciniale belastingen beheren.
Dit gebruiksrecht verstrekt toegang tot het portaal Fiscaliteit van de Vlaamse
Belastingdienst (VLABEL)
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de web applicatie Rapporteringsinstrument
Gemeentelijke Saneringsverplichting van de Vlaamse Milieumaatschappij.
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Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de web applicatie Regioscreening van het
48
Agentschap Binnenlands Bestuur.
Dit gebruikersrecht verleent toegang tot de applicatie Rioolinventaris (AWIS) van de 48
Vlaamse Milieumaatschappij.

SBW-Prestatiestaten

SBW-Prestatiestaten Beheerder Beschutte
Werkplaats

Dit gebruikersrecht geeft de beheerder van een beschutte werkplaats het recht om 48
in Sociale Beschutte Werkplaatsen Prestatiestaten het mailadres van de beschutte
werkplaats aan te passen. Tevens kan de beheerder de beveiligingscategorieen van
de beschutte werkplaats beheren.

SBW-Prestatiestaten

SBW-Prestatiestaten Gebruiker Beschutte Met behulp van Sociale Beschutte Werkplaatsen Prestatiestaten kan een
Werkplaats
medewerker de prestatiestaten voor de beschutte werkplaats invoeren.
SBW-Prestatiestaten
SBW-Prestatiestaten Rapporten Raadpleger Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker het recht om rapporten te raadplegen
binnen de toepassing Sociale Beschutte Werkplaatsen Prestatiestaten voor iedere
beveiligingscategorie.
SBW-Prestatiestaten
SBW-Prestatiestaten Gebruiker Sociaal
Met behulp van Sociale Beschutte Werkplaatsen Prestatiestaten kan een
Secretariaat
medewerker de prestatiestaten voor de beschutte werkplaats invoeren.
SISCA
SISCA Gebruiker
Dit recht verleent toegang tot de applicatie SISCA van Cultuur, Jeugd, Sport en
Media.
Strategisch Integratieprogramma DWSE Organisatie medewerker
Geeft toegang tot de applicaties van departement WSE als medewerker van een
(SIP)
organisatie, beperkt tot de geselecteerde maatregelen.
Strategisch Integratieprogramma DWSE Organisatie verantwoordelijke
Geeft toegang tot de applicaties van departement WSE als verantwoordelijke voor
(SIP)
een organisatie, beperkt tot de geselecteerde maatregelen.
StroomGebiedBeheersPlan
(SGBP)
Subsidie Ecologisch en Veilig
Transport (EVT)
Subsidieplatform

StroomGebiedBeheerPlan Gebruiker

Switcher

MOW Subsidie Ecologisch en Veilig
Transport Aanvrager
Platform decreet georganiseerde
sportsector Gebruiker
VEB Switcher Beheerder

Switcher

VEB Switcher Gebruiker

Terra

Terra Frontend

Dit gebruikersrecht verleent een gebruiker toegang tot de applicatie
StroomGebiedBeheerPlan van de Vlaamse Milieumaatschappij.
Dit recht geeft toegang tot de applicatie Subsidie Ecologisch en Veilig Transport als
subsidie-aanvrager.
Dit gebruiksrecht verstrekt toegang tot het platform decreet georganiseerde
sportsector van het agentschap Sport Vlaanderen
Dit recht geeft toegang als beheerder tot de applicatie Switcher van het Vlaams
Energiebedrijf.
Dit recht geeft toegang tot de applicatie Switcher van het Vlaams Energiebedrijf.
Switcher is een webapplicatie die het switchen van aansluitpunten (elektriciteit en
gas) automatiseert. Het doelpubliek is voornamelijk de sociale
huisvestingsmaatschappijen waar het aantal switches vrij hoog is in aantal.
Dit recht geeft toegang tot het Terra-portaal.
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Tewerkstellingsprogramma's

Tewerkstellingsprogramma's Indiener
Sociaal Secretariaat

Tewerkstellingsprogramma's

Tewerkstellingsprogramma's Oplader
Sociaal Secretariaat

Tewerkstellingsprogramma's

Tewerkstellingsprogramma's Prestatie
Oplader

Tewerkstellingsprogramma's

Tewerkstellingsprogramma's Raadpleger
Prestatiebestand

Tewerkstellingsprogramma's

Tewerkstellingsprogramma's Promotor

Tewerkstellingsprogramma's

Tewerkstellingsprogramma's Raadpleger
Rapporten

TradeBase

VREG TradeBase Leverancier

TradeBase

VREG TradeBase Netbeheerder

TradeBase

VREG TradeBase Rekeninghouder

VLABEL eLoket Ondernemers
Integratie
Werkplek Duaal (WPD)

VLABEL eLoket Gebruiker
Syntra Vlaanderen Werkplek Duaal
Gebruiker

Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van een sociaal secretariaat toelating van
prestatiestaten voor bepaalde conventies of leerwerkbedrijven op te laden en te
wijzigen alsook de opgeladen prestatiestaten door te geven naar de WSE backoffice.
Met behulp van Tewerkstellingsprogramma's kan een medewerker van een sociaal
secretariaat prestatiebestanden opladen voor conventies en leerbedrijven
waarvoor deze gebruiker gedelegeerd is.
Met behulp van Tewerkstellingsprogramma's kan een medewerker van een GESCOpromotor de rapporten met betrekking tot de prestatiebestanden raadplegen,
wijzigen en testen voor de promotor.
Met behulp van Tewerkstellingsprogramma's kan een medewerker van een GESCOpromotor de rapporten met betrekking tot de prestatiebestanden raadplegen voor
de promotor.
Met behulp van Tewerkstellingsprogramma's kan een medewerker van een GESCOpromotor de prestatiebestanden opladen, wijzigen en testen voor de promotor.
Met behulp van Tewerkstellingsprogramma's kan een medewerker van een GESCOpromotor, de rapporten met betrekking tot de betaalstaten raadplegen voor de
promotor.
Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker toegang tot de applicatie TradeBase als
Leverancier.
Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker toegang tot de applicatie TradeBase als
Netbeheerder.
Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker toegang tot de applicatie TradeBase, namens
de economische actor waar hij een werkrelatie mee heeft, met de gekozen
contexten rond het verhandelen van groenestroom- of warmtekrachtcertificaten en
garanties van oorsprong.
Dit recht verleent toegang tot de dossiers van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL)
in het eLoket voor Ondernemers.
Dit recht geeft toegang tot de applicatie Werkplek Duaal van Syntra Vlaanderen.
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Wildloket

ANB Wildloket Gebruiker

Dit recht laat een ANB Medewerker toe om in het ANB Wildloket informatie in te
voeren en aanpassingen aan bestaande data door te voeren waar nodig. INBO
medewerkers kunnen indieningen nakijken.
*Maximale toekenbaarheidsduur van het gebruikersrecht in maanden. De toekenning kan daarna steeds verlengd worden voor eenzelfde periode.
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