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Vragen en antwoorden

Heeft u een vraag over het Omgevingsloket online? Hier vindt u een overzicht van alle vragen en
antwoorden over het Omgevingsloket

Vragen en antwoorden
Hier vindt u een overzicht van alle vragen en antwoorden over het Omgevingsloket.

Overheid
Informatie voor bevoegd gezag over Omgevingsloket online

Behandelaars Omgevingsloket online

Vragen en antwoorden voor behandelaars in Omgevingsloket online

Automatisch opschonen van aanvragen

Vragen en antwoorden opruimactie 2018

Als baliemedewerker een aanvraag doen

Hier vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over de rol baliemedewerker.

E-mailberichten

Hier vindt u een overzicht van vraag en antwoorden over de e-mailberichten die het Omgevingsloket
verstuurt.

Een aanvraag behandelen

Hier vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over het behandelen van een aanvraag.

Advies aanvragen

Hier vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over het aanvragen van advies.

Beschikken

Hier vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over 'beschikken' in het Omgevingsloket.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent
dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

Beheerders Omgevingsloket online
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Vragen en antwoorden voor beheerders Omgevingsloket online.

Automatisch opschonen van aanvragen

Vragen en antwoorden opruimactie 2016

Wachtwoorden

Hier vindt u vragen en antwoorden over het instellen/wijzigen van wachtwoorden in het
Omgevingsloket online.

Stuurgegevens

Hier vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over de Stuurgegevens.

FTP

Hier vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over de FTP.

Webservices

Hier vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over webservices.

Bedrijven en particulieren
Bent u een aanvrager in het Omgevingsloket online? Hier vindt u de meest gestelde vragen over het
Omgevingsloket.

Inloggen op het Omgevingsloket: DigiD en eHerkenning

Hier vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over DigiD en eHerkenning.

Wat is het verschil tussen het bedrijvengedeelte en het particuliere gedeelte?

Vraag
Wat is het verschil tussen het bedrijvengedeelte en het particuliere gedeelte?

Antwoord
Bij de start vraagt het loket of u een particulier of bedrijf bent.
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Burgers gebruiken altijd DigiD om in te loggen. Bedrijven gebruiken eHerkenning om in te loggen. De
zakelijke omgeving is voor alle organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dus
naast bedrijven ook stichtingen, verenigingen en overheidsinstellingen.

Overigens hoeft er alleen ingelogd te worden in het loket om een aanvraag of melding digitaal in te
dienen. Voor het doen van de vergunningcheck en het maken van een papieren aanvraagformulier hoeft
men niet in te loggen.

Bedrijven kunnen hun lopende aanvragen sorteren op datum van binnenkomst en op een eigen
referentienummer. Verder kent deze omgeving een aantal specialistiche werkzaamheden die in de
particuliere omgeving ontbreken; deze werkzaamheden worden nooit door particulieren uitgevoerd.

Wie hebben eHerkenning nodig?

Vraag
Wie hebben eHerkenning nodig, en waarom?

Antwoord
Als u een vergunning wilt aanvragen of een melding wilt doen kan dit digitaal in het Omgevingsloket
online met eHerkenning. eHerkenning is verbonden aan een Kamer van Koophandel-nummer

Niet alleen bedrijven kunnen zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt ook voor
verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen en overheidsorganisaties zoals de Staat der
Nederlanden, gemeenten, provincies en waterschappen. Al deze organisaties loggen dus in met
eHerkenning wanneer ze gebruikmaken van het Omgevingsloket online.

eHerkenning is een digitaal identificatiemiddel waarmee bedrijven zich digitaal kunnen identificeren
wanneer zij online zaken regelen met de overheid. eHerkenning wordt voor verschillende digitale
diensten van de overheid gebruikt en niet uitsluitend voor het Omgevingsloket.
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eHerkenningaccount met algemene of specifieke autorisatie

Binnen het Omgevingsloket online wordt er gewerkt met twee soorten eHerkenningaccounts:

• eHerkenningaccount met specifieke autorisatie
• eHerkenningaccount met algemene autorisatie

eHerkenningaccount met specifieke autorisatie geeft toegang tot een specifieke vestiging.
eHerkenningaccount met algemene autorisatie geeft toegang tot:

• tot alle vestigingen bij één onderneming
• een instelling waar maatschappelijke activiteiten plaatsvinden waaraan geen vestigingsnummer

wordt verstrekt (bijvoorbeeld sportverenigingen, organisaties voor kinderopvang)

LET OP: Invullen van een verkeerd vestigingsnummer kan betekenen dat de aanvraag niet meer benaderd
kan worden. Het vestigingsnummer van een onderneming is te vinden in het handelsregister op de 
website van Kamer van Koophandel en is een uniek nummer van 12 cijfers.

Wat is het verschil tussen de accounts voor het gebruik van OLO?

Er zijn een aantal verschillen tussen gebruikers met algemene en specifieke autorisatie. Er zijn vier
situaties uitgewerkt:

1. Toegang tot aanvraagdossiers
2. Indienen aanvraag voor eigen bedrijf
3. Optreden als gemachtigde
4. Machtigen van een bedrijf

1. Toegang tot aanvraagdossiers
• eHerkenningaccount met specifieke autorisatie

 Een aanvrager met specifieke autorisatie heeft toegang tot aanvragen van die specifieke
vestiging.

• eHerkenningaccount met algemene autorisatie
 Een gebruiker met een algemene autorisatie kan alle aanvragen van het eigen bedrijf of
onderneming (met hetzelfde KvKnummer) zien.

2. Indienen aanvraag voor eigen bedrijf
• eHerkenningaccount met specifieke autorisatie 

Bij het doen van een aanvraag voor het eigen bedrijf door een gebruiker met specifieke
autorisatie, wordt zowel het KvK-nummer als het vestigingsnummer vooringevuld. Het
vestigingsnummer is niet te wijzigen.

• eHerkenningaccount met algemene autorisatie 
Bij het aanmaken van een nieuwe aanvraag voor het eigen bedrijf door een gebruiker met een
algemene autorisatie, wordt wél het KvK-nummer vooringevuld maar niet het vestigingsnummer.
De gebruiker moet zelf het vestigingsnummer invullen van de vestiging waarover de aanvraag
wordt gedaan. 
Wanneer er een aanvraag wordt gedaan voor een organisaties zonder vestigingsnummer in het
handelsregister dan wordt als vestigingsnummer ingevuld een combinatie van vier
voorloopnullen en nogmaals het KvK-nummer in (0000+KvK).

3. Optreden als gemachtigde, indienen van een aanvraag voor een ander

http://www.kvk.nl/
http://www.kvk.nl/
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• eHerkenningaccount met specifieke autorisatie
Bij het doen van een aanvraag voor een ander worden bij uw gegevens als gemachtigde het KvK-
nummer en het vestigingsnummer vooringevuld. Het vestigingsnummer is niet te wijzigen. 
Als opgetreden wordt als gemachtigde voor een bedrijf moeten bij de gegevens van de aanvrager
het Kvknummer en het juiste vestigingsnummer worden ingevuld. Voor een organisatie zonder
vestigingsnummersnummer is dit 0000+kvknummer.
Als opgetreden wordt als gemachtigde voor een persoon moet het juiste BSN-nummer worden
ingevuld.

• eHerkenningaccount met algemene autorisatie
Bij het doen van een aanvraag voor een ander wordt bij uw gegevens als gemachtigde alleen het
KvK-nummer vooringevuld maar niet het vestigingsnummer. Dit moet u zelf doen.
Als opgetreden wordt als gemachtigde voor een bedrijf moeten bij de gegevens van de aanvrager
het Kvknummer en het juiste vestigingsnummer vermeld worden. Voor een organisatie zonder
vestigingsnummer is dit 0000+kvknummer.
Als opgetreden wordt als gemachtigde voor een persoon moet bij de gegevens van de aanvrager
het juiste BSN-nummer worden ingevuld.

4. Als aanvrager een bedrijf machtigen om een aanvraag te doen

Als aanvrager kunt u een aanvraag starten en dan besluiten dat u iemand gaat machtigen voor het doen
van een aanvraag.

Bij het machtigen van een bedrijf wordt het KvK-nummer én het vestigingsnummer gevraagd. Invullen
van een verkeerd vestigingsnummer kan betekenen dat de aanvraag niet meer benaderd kan worden. De
nummers kunt u opvragen bij het bedrijf dat u machtigt of opzoeken in het handelsregister.

Bij het machtigen van een persoon moet bij gegevens gemachtigde het juiste BSN-nummer worden
ingevuld.

Hoe vraag ik eHerkenning aan?

Vraag
Hoe vraag ik eHerkenning aan?

Antwoord
eHerkenning vraagt u aan via de website: 
https://www.eherkenning.nl/aansluiten-op-eherkenning/aansluiten/.

eHerkenning hanteert 5 betrouwbaarheidniveaus. Voor het Omgevingsloket hebt u ten minste
betrouwbaarheidsniveau 2 nodig.

Op de website van eHerkenning vindt u meer informatie over de betrouwbaarheidsniveaus.

Mijn KvK-nummer is vervallen, hoe kan ik nu nog mijn aanvragen in Omgevingsloket online inzien?

Vraag
Mijn Kamer van Koophander-nummer is vervallen, hoe kan ik nu nog mijn aanvragen in Omgevingsloket
online inzien?

Antwoord
Omgevingsloket online en eHerkenning

https://www.eherkenning.nl/aansluiten-op-eherkenning/aansluiten/
https://www.eherkenning.nl/
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Het Omgevingsloket is voor bedrijven toegankelijk via eHerkenning. eHerkenning is gekoppeld aan het
KvK-nummer van een bedrijf en de bijbehorende gegevens.

Wanneer een bedrijf fuseert, failliet gaat of van rechtsvorm verandert, krijgt een bedrijf een nieuw KvK-
nummer. Het oude KvK-nummer vervalt.

Wijzigt u van eHerkenningsmiddel? Bijvoorbeeld omdat uw contract verlopen is en verlengd moet
worden of omdat u overgaat naar een hoger niveau van eHerkenning. Dan gebruikt de
eHerkenningsaanbieder uw nieuwe KvK-nummer en niet het vervallen KvK-nummer.

Vervallen KvK-nummer

Bedrijven met een vervallen KvK-nummer kunnen na migratie naar een nieuw middel niet meer zelf bij
de (nog actieve) aanvragen in Omgevingsloket online die ze onder het vervallen KvK-nummer hebben
opgesteld. Het is -onder voorwaarden - voor deze bedrijven wel mogelijk om via de helpdesk eenmalig
toegang te vragen tot de aanvragen. Vul hiervoor het formulier in.

Tip

Gaat uw bedrijf fuseren of van rechtsvorm veranderen? Machtig dan uw nieuwe bedrijf om zo de toegang
tot de aanvragen bij het oude KvK-nummer te borgen. Op deze manier voorkomt u dat u geen toegang
meer heeft tot uw aanvragen. Doe dit vóór uw contract verloopt of u uw middel gaat opwaarderen.

Hoe doe ik een aanvraag voor een niet in Nederland gevestigd bedrijf of particulier?

Vraag
Hoe doe ik een aanvraag/melding voor een niet in Nederland gevestigd bedrijf of particulier?

Antwoord
U heeft de volgende mogelijkheden:

• De niet-ingezetene vraagt met het formulier bij de helpdesk Omgevingsloket online een account
aan. De niet-ingezetene doet de aanvraag met behulp van zijn niet-ingezetene account en
machtigt de gemachtigde.

• De gemachtigde dient als aanvrager de aanvraag in (niet als gemachtigde) en geeft in het
toelichtingenscherm aan voor wie hij de aanvraag doet.

• Dient u een aanvraag in namens een bedrijf of particulier die geen ingezetene is van Nederland?
Dan beschikt u niet over een BSN- of KvK nummer. Om toch een aanvraag te kunnen doen, kiest u
in alle gevallen voor het indienen van een aanvraag voor een bedrijf. Bij het KvK nummer vult u
de code 12345678 in en bij vestigingsnummer 000012345678. Het aanvragen van de vergunning
verloopt verder op dezelfde wijze als bij andere aanvragen.

Mijn buitenlands bedrijf heeft geen eHerkenning. Hoe kan ik toch een omgevingsvergunning aanvragen?

Vraag
Mijn buitenlands bedrijf heeft geen eHerkenning. Hoe kan ik toch een omgevingsvergunning
aanvragen?

Antwoord
Als buitenlands bedrijf kunt u het KvK-nummer van een Nederlandse vestiging van uw bedrijf gebruiken
om eHerkenning aan te vragen.

https://www.infomil.nl/contactformulier/vervallenkvk/
https://www.infomil.nl/contactformulier/account-bedrijven/
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Buitenlandse bedrijven die niet zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel kunnen
geen eHerkenning krijgen. Voor het gebruik van het Omgevingsloket kunnen zij een speciale inlogcode
aanvragen bij de Helpdesk Omgevingsvergunning door dit aanvraagformulier in te vullen.

Heeft een bedrijf meerdere eHerkenningaccounts nodig?

Vraag
We hebben meerdere medewerkers, hebben we dan meerdere eHerkenningaccounts nodig?

Antwoord
Ja, een eHerkenningsmiddel wordt aan een persoon uitgereikt. Neem contact op met één van de erkende
aanbieders. U vindt ze op: www.eherkenning.nl

Omgevingsloket online werkt bedrijfsgericht: de verschillende personen bij hetzelfde bedrijf, met
hetzelfde vestigingsnummer, komen in Omgevingsloket online op het aanvraagoverzicht van de
vestiging terecht.

Kan in de oefenomgeving worden getest met eHerkenning?

Vraag
Kan in de oefenomgeving worden gewerkt met eHerkenning?

Antwoord
Nee, in de oefenomgeving kan niet worden getest met eHerkenning, dan krijgt men de onderstaande
foutmelding.

Wat kan ik doen wanneer het omgevingsloket online niet beschikbaar is?

Vraag
Wat kan ik doen wanneer Omgevingsloket online niet beschikbaar is?

Antwoord
Omgevingsloket online is een webapplicatie die 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar is.
Wanneer er onderhoud wordt gepleegd aan Omgevingsloket online kan het zijn dat het loket tijdelijk

https://www.infomil.nl/contactformulier/account-bedrijven/
http://www.eherkenning.nl
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niet beschikbaar is. Het onderhoud van het loket wordt aangekondigd en vindt in de meeste gevallen 's
nachts plaats. Op de website van InfoMil leest u op welke momenten het loket niet beschikbaar is.
Kunt u door een beperkte beschikbaarheid van het loket uw aanvraag niet tijdig indienen? Neem dan
contact op met het bevoegd gezag. Het is ook mogelijk een aanvraag schriftelijk in te dienen.

Ik krijg een nieuw KvK nummer. Wat betekent dit voor mijn toegang tot het Omgevingsloket?

Vraag
Ik krijg een nieuw KvK nummer. Wat betekent dit voor mijn toegang tot het Omgevingsloket?

Antwoord
Het Omgevingsloket is voor bedrijven toegankelijk via eHerkenning. eHerkenning is gekoppeld aan het
KvK nummer van een bedrijf en de bijbehorende persoonsgegevens. Wanneer bedrijven fuseren of
indien de rechtsvorm verandert, krijgt uw bedrijf meestal een nieuw KvK nummer. Het oude KvK
nummer wordt dan ingetrokken. In dat geval wordt ook uw eHerkenning voor dit KvK nummer
ingetrokken.

De aanvragen die u als bedrijf hebt gedaan, zijn gekoppeld aan uw KvK nummer. Het omgevingsloket
gebruikt het KvK nummer namelijk om uw bedrijf te herkennen. Wanneer uw KvK nummer is vervallen
heeft u dus ook geen toegang meer tot de aanvragen die u via dit KvK nummer heeft gedaan, omdat u
geen eHerkenning meer hebt voor dit KvK nummer. Als het KvK nummer wel blijft bestaan kunt u dit
KvK nummer of het nieuwe KvK nummer laten toevoegen aan uw eHerkenning. Zo houdt u toegang tot
de aanvragen bij het oude KvK nummer.

Tip: Gaat uw bedrijf fuseren of van rechtsvorm veranderen? Machtig dan uw nieuwe bedrijf om zo de
toegang tot de aanvragen bij het oude KvK nummer te borgen.

Kan ik met een nieuw eherkenningsmiddel ook mijn oude aanvragen nog inzien?

Vraag
Kan ik met een nieuw eherkenningsmiddel ook mijn oude aanvragen nog inzien?

Antwoord
Ja, het Omgevingsloket identificeert aanvragers (bedrijven en instellingen) aan de hand van het 12-
cijferige kamer van koophandelnummer met vestigingsnummer.

eHerkenning regelt wie er bij een bepaald KvK nummer rechten heeft in het Omgevingsloket. Wanneer u
overschakelt naar een andere leverancier van eHerkenning of naar een ander betrouwbaarheidsniveau
van eHerkenning behoudt u toegang tot de aanvragen in het omgevingsloket die zijn gekoppeld aan het
KvK nummer.

Zie ook: Ik krijg een nieuw KvK nummer. Wat betekent dit voor mijn toegang tot het Omgevingsloket?

Hoe moet ik als bedrijf inloggen op Omgevingsloket online?

Vraag
Hoe moet ik als bedrijf inloggen op Omgevingsloket online?

Antwoord
Bedrijven die via Omgevingsloket online een aanvraag willen doen moeten zich identificeren met

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/vragen-antwoorden/bedrijven/inloggen/kvk-nummer-vervallen/
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eHerkenning. Het betrouwbaarheidsniveau geeft de mate van betrouwbaarheid (veiligheid) van het
inloggen aan. eHerkenning kent vijf verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Om gebruik te maken van
Omgevingsloket online heeft u betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. U herkent het vereiste
betrouwbaarheidsniveau aan het eHerkenningvignet.
Om eHerkenning aan te kunnen schaffen moet het bedrijf beschikken over een KvK-nummer. Met een
eHerkenningsmiddel kan een bedrijf inloggen in het Omgevingsloket. Dat kan als aanvrager, als
gemachtigde of als betrokkene.

Aan eHerkenning zijn kosten verbonden die verschillen per middel en per betrouwbaarheidsniveau. 
Aanvragen van eHerkenning kunt u op de website van eHerkenning.

Vergunningcheck

Hier vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over de vergunningcheck.

Kan ik de gegevens van mijn vergunningcheck meenemen in de aanvraag zelf?

Vraag
Kan ik de gegevens van mijn vergunningcheck meenemen in de aanvraag zelf?

Antwoord
Ja, een deel van uw gegevens wordt meegenomen als u direct na het uitvoeren van de vergunningcheck
inlogt met eHerkenning of DigiD. Nadat u de vergunningcheck heeft uitgevoerd, wordt het
aanvraagformulier op onderdelen al automatisch ingevuld op basis van de gegevens die u in de
vragenboom van de vergunningcheck hebt ingevuld.

Hoe lang blijft de vergunningcheck die ik heb ingevuld online beschikbaar?

Vraag
Hoe lang blijft de vergunningcheck die ik heb ingevuld online beschikbaar?

Antwoord
De vergunningcheck blijft niet online beschikbaar omdat deze niet centraal wordt opgeslagen. U kunt
de uitkomst van een check wél (als pdf) downloaden en dat bestand op de eigen computer bewaren. De
knop "uitkomst downloaden" staat links onderaan het scherm, na het doorlopen van een check (zie
hierna).

Als u na de vergunningcheck meteen een aanvraag start, worden gegevens uit die vergunningcheck
gebruikt bij het samenstellen van een aanvraag. De vergunning/meldingsplichtige werkzaamheden
worden klaargezet. De locatiegegevens worden overgenomen en enkele antwoorden worden
vooringevuld.

https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen/
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen/
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Kan ik rechten ontlenen aan de uitkomst van de vergunningcheck?

Vraag
Kan ik rechten ontlenen aan de uitkomst van de vergunningcheck?

Antwoord
Nee, de vergunningcheck geeft slechts een algemene indicatie of een omgevingsvergunning,
waterwetvergunning of melding noodzakelijk is. De uitkomst geeft geen absolute zekerheid. Neem bij
eventuele onduidelijkheid contact op met de gemeente of het waterschap ter plaatse.

Houdt er verder rekening mee dat voor uw project op grond van andere regelgeving eventueel een
andere melding of vergunning noodzakelijk kan zijn.

Hoe kan ik de gegevens van de (ingevulde) vergunningcheck downloaden?

Vraag
Hoe kan ik de gegevens van de (ingevulde) vergunningcheck bewaren?

Antwoord
Na het doorlopen van een check komt er een resultaatscherm. In dat scherm staat (links) onderaan de
knop "uitkomst downloaden". Door deze knop, na het uitvoeren van de vergunningcheck te kiezen,
kunt u het resultaat van de vergunningcheck (als pdf) downloaden. In de pdf worden de beantwoorde
vragen getoond en de uitkomst van de check. U kunt het document vervolgens op uw eigen computer
opslaan.
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Wat is de vergunningcheck?

Vraag
Wat is de vergunningcheck?

Antwoord
De vergunningcheck is een internetapplicatie die onderdeel is van Omgevingsloket online.

Met de vergunningcheck bepaalt u of u een vergunning nodig hebt voor de activiteiten die u wilt
uitvoeren op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning) of de
Waterwet (waterwetvergunning). Ook bepaalt de vergunningcheck of er meldingen uit het Bouwbesluit
(gebruiksmelding en sloopmelding) of meldingen uit de Waterwet (voor onder andere lozingen en
onttrekkingen) nodig zijn.



Vragen en antwoorden Kenniscentrum InfoMil | 21

Omgevingsloket online Vergunningcheck aanvraag

Hoe is het vergunningvrij bouwen en afwijken van de regels ruimtelijke ordening geregeld?

Vraag
1. Hoe is het vergunningvrij bouwen en afwijken van de regels ruimtelijke ordening geregeld?
2. Waar moet ik aan voldoen voor het bouwen van een bouwwerk wanneer geen

omgevingsvergunning nodig is?

Antwoord
1. Hoe is het vergunningvrij bouwen en afwijken van de regels ruimtelijke ordening geregeld?

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het verboden om zonder
vergunning een project uit te voeren dat bestaat uit het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, onder
a) en/of het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van het bestemmingsplan
(art. 2.1, lid 1, onder c).

Er bestaan voor beide activiteiten uitzonderingen op de vergunningplicht. Deze zijn opgenomen in
artikel 2 en 3 van het Besluit omgevingsrecht, Bijlage II.

Voor de bouwwerken die voldoen aan de voorwaarden van artikel 2 geldt dat de vergunningplicht voor
zowel het bouwen als voor het gebruiken van gronden of bouwwerken wordt opgeheven.

Voor de bouwwerken die voldoen aan de voorwaarden van artikel 3 geldt dat alleen de vergunningplicht
voor het bouwen wordt opgeheven.

Een aantal bouwwerken komt zowel in artikel 2 als in artikel 3 voor. Voor deze bouwwerken is voor de
praktijk niet altijd duidelijk welke uitzonderingen van toepassing zijn. Hieronder wordt kort ingegaan
op de bouwwerken die in beide artikelen worden genoemd.

Bijbehorend bouwwerk

Er is geen vergunning nodig voor het bouwen als het bouwwerk niet hoger wordt dan 5 meter (artikel 3,
onderdeel 1). Als ook aan de voorwaarden van artikel 2, onderdeel 3 wordt voldaan zal ook de
vergunningplicht voor het strijdig gebruik van gronden of bouwwerken worden opgeheven.

Dakkapel

Er is geen vergunning nodig voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak als wordt voldaan
aan de voorwaarden van artikel 3, onderdeel 3. In artikel 2 wordt hiervoor niets geregeld. De
vergunningplicht voor het strijdig gebruik van gronden of bouwwerken door het plaatsen van een
dakkapel in het voordakvlak vervalt dan ook nooit.

Het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak wordt geregeld in artikel 2, onderdeel 4. Als aan de
genoemde voorwaarden wordt voldaan, dan wordt de vergunningplicht voor zowel het bouwen als het
strijdig gebruik van gronden of bouwwerken opgeheven.

Sport- of speeltoestel

Een toestel voor niet-particulier gebruik wordt genoemd in artikel 3, onderdeel 4. Als aan de
voorwaarden wordt voldaan is geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. In artikel 2 is niets
geregeld voor een sport- of speeltoestel voor niet-particulier gebruik. De vergunningplicht voor het
strijdig gebruik van gronden of bouwwerken door het plaatsen van toestel voor niet-particulier gebruik
vervalt dan ook nooit.

http://player.vimeo.com/video/161448419?portrait=0
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/#Hoofdstuk2_21
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/volledig/BijlageII
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/volledig/BijlageII
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Een toestel voor particulier gebruik wordt genoemd in artikel 2, onderdeel 11. Als aan deze voorwaarden
wordt voldaan is geen omgevingsvergunning nodig voor zowel het bouwen als voor het strijdig gebruik
van gronden of bouwwerken.

2. Waar moet ik aan voldoen voor het bouwen van een bouwwerk wanneer geen
omgevingsvergunning nodig is?

Alle bouwactiviteiten moeten voldoen aan de eisen die daarin worden gesteld in het Bouwbesluit 2012.
Deze verplichting geldt ook voor de bouwwerken die zonder omgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen kunnen worden gerealiseerd. Vergunningvrij bouwen betekent dus niet "regelvrij" bouwen.

Het Bouwbesluit 2012 bevat allerlei voorschriften uit oogpunt van veiligheid, gezondheid,
bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Naast deze algemene bouwvoorschriften dient men bij het vergunningvrij bouwen ook rekening te
houden met mogelijke nadelige gevolgen voor de eigenaren van naburige erven. Dit zogenaamde
burenrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het gaat hier om zaken als hinder en het onthouden
van licht of lucht.

Ik krijg een verkeerd scherm in de vergunningcheck bij 'locatie op andere manier aangeven'

Vraag
In de vergunningcheck en bij het samenstellen van een papieren formulier moet ik bij de eerste stap de
locatie van de werkzaamheden opgeven. Als ik hier kies voor ‘Geef de locatie op een andere manier aan',
dan verschijnt een verkeerd scherm en kan ik geen gemeente selecteren. Wat is hier aan de hand en hoe
kan ik verder?

Antwoord
Dit is een fout in het Omgevingsloket die alleen optreedt wanneer u, niet ingelogd, de locatie op een
andere manier wilt opgeven dan met een postcode-huisnummer-combinatie. De fout treedt om nog
onverklaarbare reden sporadisch op in één van de zes webservers van het loket. U kunt de
vergunningcheck alsnog uitvoeren of een papieren formulier samenstellen door:

• de locatie op te geven met een postcode-huisnummer-combinatie in de betreffende gemeente, of
• in te loggen met DigiD of eHerkenning.

Deze fout in het loket heeft geen gevolgen voor het indienen van vergunningaanvragen of meldingen.
Wij verzoeken u deze fout te melden via de knop 'Vragen of suggesties' helemaal rechts onderaan de
pagina.

Juiste scherm:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/volledig/
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Verkeerd scherm (voorbeeld):

 

De uitkomst van de vergunningcheck voor brandveilig gebruik geeft aan dat een aanvrager
vergunningplichtig EN meldingplichtig is, kan dit?

Vraag
De uitkomst van de vergunningcheck voor brandveiliggebruik geeft aan dat een aanvrager
vergunningplichtig EN meldingplichtig is, kan dit?
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Antwoord
Ja, dit is mogelijk. Maar dit hangt af van de situatie.

Er kunnen zich twee verschillende situaties voordoen.

situatie 1) In één gebouw is sprake van verschillende gebruikfuncties.

In dat geval is het mogelijk dat de uitkomst van de vergunningcheck aangeeft dat de aanvraag zowel
vergunningplichtig als meldingplichtig is.

Een voorbeeld: in een kantoorgebouw met meer dan 50 werkplekken zit op de begane grond ook een
kinderdagverblijf. In dit geval is het kantoor meldingplichtig en moet voor het deel van het gebouw waar
het kinderdagverblijf is gevestigd, een vergunning worden aangevraagd.

situatie 2) In één gebouw is sprake van dezelfde gebruikfunctie.

Een zelfde situatie (gebruik) is nooit zowel vergunningplichtig als meldingplichtig. Als er een
vergunningplichtige situatie van toepassing is, hoeft u niet ook nog een melding te doen en vult u bij
deze vraag "Geen van bovenstaande situaties" in.

Een voorbeeld: een hotel met vergaderzalen. Als er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn is een
melding verplicht. Als er ook nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen, is er een
vergunningplicht. In dat geval vervalt de meldingplicht.

Oppervlakte bebouwingsgebied in check Bijbehorend bouwwerk

Vraag
Wanneer ik na een foutmelding in vraag ‘Wat is de exacte oppervlakte van het bebouwingsgebied .....?'
mijn antwoord wijzig in een eerder gestelde vraag, springt de check terug naar het beginscherm van de
vergunningcheck en moet ik alles opnieuw invullen. Hoe kan ik verder?

Antwoord
Dit kan inderdaad gebeuren. U kunt dit voorkomen door exact te doen wat in de foutmelding wordt
gevraagd (de waarde van het foutieve antwoord aanpassen) en niets te wijzigen in de voorgaande vragen.
U kunt de vergunningcheck dan vervolgen.

Wanneer u bij de vraag over de oppervlakte van het bebouwingsgebied een waarde invult die niet
overeenkomt met een eerder gegeven antwoord, dan krijgt u de volgende foutmelding.
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Wanneer u naar aanleiding van deze foutmelding niet de waarde aanpast (in dit voorbeeld een waarde
groter dan 300), maar bij een eerder gestelde vraag het antwoord wijzigt, springt de check terug naar het
beginscherm van de vergunningcheck.

 

Eerder gegeven antwoorden worden hierbij niet onthouden; de check begint helemaal opnieuw. Door te
doen wat wordt gevraagd (de waarde aanpassen) en niets te wijzigen in de voorgaande vragen treedt deze
fout niet op.

N.B. Na het invullen van een correcte waarde voor de oppervlakte kan het antwoord op eerder gestelde
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vragen wel gewijzigd worden zonder dat u teruggaat naar het beginscherm van de vergunningcheck. Dit
is ook de manier waarop u een opgegeven waarde voor de oppervlakte van het bebouwingsgebied
achteraf toch wil wijzigen. U moet dan eerst het antwoord op de daarvoor gestelde vraag aanklikken en
vervolgens kunt u een nieuwe waarde opgegeven:

 

Na aanklikken van antwoord in de vraag 'Is de oppervlakte zoals u ....... aanwezig?' kunt u een nieuwe
waarde invullen:

 

In het voorbeeld bij de vraag 'Wat is de exacte oppervlakte van het bebouwingsgebied ....?' wordt dit als
volgt toegelicht:

 

In de checker van het Omgevingsloket krijg ik de conclusie dat ik meldingplichtig ben voor het bedrijfsmatig
verwijderen van rem- en frictiematerialen, terwijl ik dacht dat dit vergunningvrij was. Is dit een fout in het
loket?
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Vraag
In de checker van het Omgevingsloket krijg ik de conclusie dat ik meldingplichtig ben voor het
bedrijfsmatig verwijderen van rem- en frictiematerialen, terwijl ik dacht dat dit vergunningvrij was. Is dit
een fout in het loket?

Antwoord
Ja, de bedrijfsmatige verwijdering van onder andere rem- en frictiematerialen is ten onrechte
meldingplichtig volgens het Omgevingsloket. Mocht u als gemeente een melding ontvangen, dan kunt u
aan de melder aangeven dat geen melding bij uw gemeente is vereist voor het uitvoeren van deze
werkzaamheden.

De fout zal naar verwachting worden hersteld in een volgende release.

Kan het bevoegd gezag aangeven dat bepaalde werkzaamheden alleen gemeld hoeven te worden?

Vraag
Kan het bevoegd gezag aangeven dat bepaalde werkzaamheden alleen gemeld hoeven te worden?

Antwoord
Een gemeente of provincie kan voor bepaalde onderdelen (zoals kappen en reclame) lokale regels
opnemen in de vergunningcheck. De uitkomst is echter altijd vergunningsvrij of vergunningplichtig. Het
lokaal bevoegd gezag kan de regels niet zo instellen dat de uitkomst meldingsplichtig is. Binnen de
Wabo kent het loket alleen de landelijke sloop- en gebruiksmelding.

Indien een gemeente wil aangeven dat (in bepaalde situaties) het kappen van een boom of het plaatsen
van reclame meldingsplichtig is, dan dient gekozen te worden voor de optie ‘nader gespecificeerde
vrijstellingsregel'. In de vrije ruimte kan worden aangegeven dat (in bepaalde situaties) een
meldingsplicht geldt. Hierbij kan ook een link worden opgenomen naar de site waar meer informatie
staat. De melding dient dan wel buiten het loket om gedaan te worden.

Iemand machtigen

Hier vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over machtigen in het Omgevingsloket.

Hoe kan een bedrijf een aanvraag/melding invullen voor een particulier en voor een ander bedrijf?

Vraag
Hoe kan een bedrijf een aanvraag/melding invullen voor een particulier en voor een ander bedrijf?

Antwoord
Het bedrijf, de gemachtigde, logt in met eHerkenning of eventueel zijn persoonlijke DigiD. Bij het
invullen van de gegevens in het loket vult de gemachtigde het burgerservicenummer van de aanvrager in.

Op deze wijze kan de aanvrager de aanvraag ook volgen in het loket en indien gewenst de machtiging
intrekken. De aanvrager houdt op deze manier altijd de regie over zijn aanvraag. De aanvrager kan er ook
voor kiezen om de aanvraag zelf te starten en een bedrijf te machtigen om de aanvraag aan te vullen.

Om een aanvraag in te dienen voor een ander bedrijf, dient het bedrijf en/of gemachtigde in te loggen
met eigen eHerkenning. Bij het invullen van de gegevens in het loket vult de gemachtigde het Kamer van
Koophandel-nummer van de aanvrager in. Op deze wijze kan de aanvrager de aanvraag ook volgen in het
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loket en indien gewenst de machtiging intrekken. De aanvrager houdt op deze manier altijd de regie
over zijn aanvraag.

Wie is verantwoordelijk voor leges als een bedrijf een aanvraag voor een klant indient?

Vraag
Wie is verantwoordelijk voor leges als een bedrijf een aanvraag voor een klant indient?

Antwoord
De aanvrager is altijd verantwoordelijk voor de aanvraag, de aanslagen en de leges. Een bedrijf dat een
aanvraag invult voor een particulier of voor een ander bedrijf kan in de bijlage een document opnemen
waarin staat aangegeven wie verantwoordelijk is voor de aanvraag en dus ook voor de leges.

Zo is uw verzoek altijd zichtbaar voor het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is overigens niet verplicht
om aan uw verzoek te voldoen. Het kan dus nog steeds zo zijn dat u als gemachtigde de legesrekening of
factuur ontvangt.

Hoe werkt een machtiging voor een niet-ingezetene met een bedrijf in Nederland?

Vraag
Hoe werkt een machtiging voor een niet-ingezetene met een bedrijf in Nederland?

Antwoord
Ieder bedrijf in Nederland moet een Kamer van Koophandel-nummer hebben en kan dus eHerkenning
aanvragen. Dus ook de niet-ingezetene met een bedrijf in Nederland kan een ander bedrijf machtigen
om een aanvraag aan te vullen of in te dienen. Buitenlandse bedrijven zonder Kamer van Koophandel-
nummer kunnen via de Helpdesk Omgevingsvergunning een speciaal inlogaccount aanvragen om te
kunnen inloggen in het Omgevingsloket. Inloggen zonder persoonlijk DigiD of eHerkenning leidt wel
tot een beperkte machtiging.

Hoe machtig je als particulier een bedrijf of andere particulier voor het doen van (aanvullingen op) een
aanvraag?

Vraag
Hoe machtig je als particulier een bedrijf of andere particulier voor het doen van (aanvullingen op) een
aanvraag?

Antwoord
Een particulier gaat naar het Omgevingsloket en logt in met zijn DigiD. Hij maakt vervolgens een aanzet
voor de aanvraag. Pas na het toevoegen van in ieder geval één werkzaamheid wordt het mogelijk om
iemand anders (bedrijf of particulier) te machtigen. Het is niet nodig om de werkzaamheid te
specificeren. Het toevoegen van één werkzaamheid is voldoende.

De aanvrager stelt vervolgens een machtiging op op basis van:

1. het het KvK-nummer van een bedrijf
2. het burgerservicenummer van een particulier

De gemachtigde wordt per email geïnformeerd en logt vervolgens in met zijn eigen eHerkenning of
persoonlijke DigiD. Hij hoeft hiervoor niet bekend te zijn met de DigiD-code van de aanvrager. Zodra de

https://www.infomil.nl/contactformulier/account-bedrijven/
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gemachtigde zijn onderdeel heeft ingevuld kan de aanvrager, als die ervoor kiest om de aanvraag zelf in
te dienen, de machtiging intrekken en de aanvraag indienen.
Bovenstaande geldt ook voor bedrijven die een aanvraag starten en een ander bedrijf machtigen om de
aanvraag aan te vullen en/of in te dienen.

Indien een gemachtigde een aanvraag doet, kan de aanvrager dan zelf ook nog zijn aanvraag inzien?

Vraag
Indien een gemachtigde een aanvraag doet, kan de aanvrager dan zelf ook nog zijn aanvraag inzien?

Antwoord
Ja, de gemachtigde gebruikt bij de aanvraag het BSN nummer of KvK nummer van de aanvrager. De
aanvrager kan zelf de aanvraag volgen als hij inlogt met zijn DigiD.

Hoe kan gemachtigde een aanvraag doen voor een organisatie die geen KvK nummer heeft?

Vraag
Hoe kan gemachtigde een aanvraag doen voor een organisatie die geen KvK nummer heeft?

Antwoord
Iedere organisatie moet beschikken over een KvK nummer. Dit geldt dus ook voor overheidsinstanties,
kerkgemeenschappen, verenigingen of stichtingen.

Hoe machtig ik iemand?

Vraag
Hoe machtig ik iemand?

Antwoord
Een gemachtigde is een persoon die door de aanvrager (initiatiefnemer, opdrachtgever) gemachtigd is
om de aanvraag op te stellen en in te dienen. Om een bedrijf te machtigen namens een aanvrager de
aanvraag in te dienen, doorloopt u de volgende stappen:

• start de aanvraag en vul via het tabblad ‘aanvrager' de aanvrager in
• vul het tabblad locatie in en ga naar tabblad werkzaamheden
• in het tabblad werkzaamheid moet u ten minste één werkzaamheid aankruisen. U hoeft deze

werkzaamheid niet te specificeren. Dat kan de gemachtigde later doen.
• na het aanvinken van één werkzaamheid kunt u terug gaan naar het tabblad aanvrager. Hier ziet u

nu de keuze ‘machtigen'. Selecteer deze optie.
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Vervolgens kunt u de gegevens van de gemachtigde invullen. Direct nadat u iemand hebt gemachtigd,
krijgt de gemachtigde de rechten om de aanvraag in te vullen en te wijzigen.

U hebt deze rechten niet meer, u kunt de aanvraag uiteraard nog wel steeds inzien. Door de machtiging
in te trekken krijgt u de rechten om de aanvraag te wijzigen weer terug.

• Zodra de machtiging is ingevuld en opgeslagen krijgt de gemachtigde van het Omgevingsloket
een e-mail dat deze als gemachtigde is aangewezen. De gemachtigde ziet de aanvraag in zijn
overzicht.

• Nadat de gemachtigde zijn werkzaamheden heeft verricht, kan de aanvrager de machtiging
intrekken om vervolgens iemand anders te machtigen die gegevens moet toevoegen.

 

Is het mogelijk meerdere bedrijven tegelijkertijd te machtigen?

Vraag
Is het mogelijk meerdere bedrijven tegelijkertijd te machtigen?

Antwoord
Nee, het is niet mogelijk om meerdere bedrijven/personen als gemachtigde aan te wijzen. Er kan dus
maar één gemachtigde in een aanvraag/melding aangewezen zijn en deze heeft de rechten om de
aanvraag in te vullen en in te dienen. Alleen de aanvrager kan een machtiging intrekken en eventueel
een andere gemachtigde aanwijzen.

Wel is het mogelijk dat meerdere partijen bijlagen kunnen toevoegen. Naast de gemachtigde kan de
aanvrager bijlagen toevoegen. Ook aangewezen betrokkenen kunnen bijlagen toevoegen, mits zij
daartoe rechten hebben gekregen van de aanvrager/gemachtigde. Dat meerdere partijen bijlagen
kunnen toevoegen is mogelijk sinds release 2.12.1 (30 juni 2016). Zie voor meer informatie hierover de
volgende site: Meerdere partijen krijgen rechten om bijlagen te uploaden in aanvraag

Daarnaast kunnen betrokkenen notities toevoegen aan de aanvraag/melding. Deze notities maken geen
onderdeel uit van de aanvraag en kunnen niet door het bevoegd gezag worden ingezien als de aanvraag
is ingediend. Wanneer een concept-aanvraag wordt opengesteld voor bevoegd gezag (vooroverleg), dan
kan het bevoegd gezag de notities wel inzien.

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/versies/versie-2-12-0/versie-2-12-1-(29/functionele/meerdere-partijen/
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Wie kan een aanvraag indienen?

Vraag
Wie kan een aanvraag opstellen en indienen?

Antwoord
De aanvrager kan iemand machtigen om namens hem een aanvraag te doen. De aanvrager kan de
aanvraag bijvoorbeeld uitbesteden aan een architect, aannemer of een ander gespecialiseerd bureau en
deze machtigen de aanvraag namens hem in te dienen.

Het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente) kan de gemachtigde verzoeken een papieren machtiging
te overleggen. Niet alle bevoegde gezagen vragen hierom.

In het Omgevingsloket kunt u na het inloggen aangeven voor wie u de aanvraag doet, in het scherm
waarin u het project beschrijft.

Doet u de aanvraag:

• als gemachtigde: selecteer ‘Een ander bedrijf'
• voor een particulier: selecteer 'Een persoon'
• voor uw eigen bedrijf: selecteer "Mijn bedrijf"

Het is ook mogelijk de aanvraag zelf aan te maken en in een later stadium iemand te machtigen.

Kan ik mijn eigen adviseur gegevens laten toevoegen?

Vraag
Kan ik mijn eigen adviseur gegevens laten toevoegen?

Antwoord
Ja, dat kan door uw adviseur te machtigen. Voor een aanvraag geldt dat er altijd maar één organisatie als
gemachtigde kan worden aangewezen. Na het machtigen van uw adviseur kunt u de aanvraag zelf niet
meer wijzigen. Pas wanneer u de machtiging intrekt, hebt u zelf weer de mogelijkheid om de aanvraag
aan te vullen.

Daarnaast kunt u een adviseur als betrokkene toevoegen. Wanneer u deze betrokkene rechten toekent
om bijlagen toe te voegen aan de aanvraag/melding, dan zal deze betrokkene dus (naast notities) ook
bijlagen kunnen toevoegen. Deze bijlagen worden bij het indienen meegestuurd met de
aanvraag/melding naar de behandelende overheid. Zie voor meer informatie hierover Meerdere partijen
krijgen rechten om bijlagen te uploaden in aanvraag. U kunt op deze manier dus meerdere adviseurs
gegevens laten toevoegen.

Vooroverleg

Hier vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over het vragen van vooroverleg in het
Omgevingsloket online.

Op welke manier kan een particulier of bedrijf "vooroverleg" aanvragen?

Vraag

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/versies/versie-2-12-0/versie-2-12-1-(29/functionele/meerdere-partijen/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/versies/versie-2-12-0/versie-2-12-1-(29/functionele/meerdere-partijen/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/versies/versie-2-12-0/versie-2-12-1-(29/functionele/meerdere-partijen/
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Op welke manier kan een particulier of bedrijf "vooroverleg" aanvragen?

Antwoord
Een aanvrager (particulier of bedrijf) kan bij het doen van een aanvraag, vragen hebben voor het bevoegd
gezag. Het kan zijn dat er voor dit vooroverleg een afspraak is gemaakt met het bevoegd gezag. Om de
aanvraag zichtbaar te maken voor het bevoegd gezag kan gekozen worden voor de optie 'Contact met
bevoegd gezag' of de knop 'Vooroverleg' rechtsboven in het scherm.

Let op:

Deze optie is pas mogelijk als de locatie is ingevuld en er een werkzaamheid geselecteerd is, dan is pas
een bevoegd gezag bekend.

De optie wordt niet door elke bevoegd gezag ondersteund. Dan verloopt vooroverleg dus niet via het
loket.
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Toelichting mogelijke kosten bij vooroverleg

Voor het voeren van vooroverleg kunnen kosten in rekening worden gebracht. Om aanvragers te wijzen
op mogelijke kosten is een toelichting opgenomen over kosten. Deze toelichting is onder het door de
aanvrager in te vullen toelichtingsveld geplaatst.
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Toelichting als vooroverleg via Omgevingsloket online niet is toegestaan

Het bevoegd gezag kan kiezen om vooroverleg niet toe te staan. In alle gevallen wordt de tekst
‘Openstellen voor vooroverleg‘ getoond. Als bevoegde gezagen geen vooroverleg toestaan wordt onder
de tekst ‘Openstellen voor vooroverleg‘ toegelicht dat het bevoegd gezag voor de aanvraag geen
vooroverleg toestaat via Omgevingsloket online. De knop ‘Aanvraag/melding openstellen’ verschijnt
niet in beeld.



Vragen en antwoorden Kenniscentrum InfoMil | 35

 

Is er aan het pdf te zien of het gaat om een ingediend aanvraagformulier, of een formulier gemaakt voor een
aanvraag per post of voor vooroverleg?

Vraag
Op verschillende momenten bij het opstellen van een aanvraag kan een pdf gemaakt worden. Is er aan
het pdf te zien of het gaat om een ingediend aanvraagformulier, of om een formulier gemaakt voor een
aanvraag per post of voor vooroverleg?

Antwoord
Wanneer een aanvraag via Omgevingsloket online wordt ingediend worden twee varianten van het
formulier gemaakt. Eén met de naam "ingediende aanvraag" en één met de naam "publiceerbare
aanvraag". Op het formulier wordt een indieningsdatum vermeld. Op het formulier in het pdf wordt
vermeld "publiceerbaar" of "niet publiceerbaar".
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Wanneer een pdf van een aanvraagformulier wordt gemaakt voor indiening via Omgevingsloket online
is er geen datum ingevuld achter het veld "ingediend op" onder Aanvraaggevens. Het kan een formulier
zijn dat gebruikt wordt voor indiening per post of voor een vooroverleg.

Wanneer het een formulier voor een vooroverleg betreft, is de datum “ingediend op” (blz 1 van de PDF)
niet ingevuld.

 

Vooroverleg bij twee bevoegde gezagen

Vraag
Hoe moet ik vooroverleg regelen wanneer er twee bevoegde gezagen zijn?

Antwoord
Het is mogelijk dat bij een aanvraag in Omgevingsloket online twee organisaties bevoegd gezag zijn. Dit
doet zich bijvoorbeeld voor als u in één aanvraag een water- en een omgevingsvergunning aanvraagt. U
kunt in het loket slechts met één organisatie vooroverleg aanvragen. U bepaalt zelf voor welk bevoegd
gezag de aanvraag wordt opengesteld. Dit bevoegd gezag krijgt hier bericht van en kan de aanvraag
inzien.

Het andere bevoegd gezag ontvangt een notificatiemail van het openstellen van de aanvraag voor
vooroverleg. Beide bevoegde gezagen zijn zo geïnformeerd en kunnen contact opnemen met elkaar.

Wie is het bevoegde gezag?

Vraag
Wie is het bevoegd gezag?

Antwoord
Het bevoegd gezag is de instantie die de vergunning verleent. Voor de omgevingsvergunning is dat
meestal de gemeente en soms de provincie of het Rijk. Voor de watervergunning is dat meestal het
waterschap en soms Rijkswaterstaat.

Kan ik het bevoegd gezag wijzigen?

Vraag
Kan ik bij het opstellen van de aanvraag het bevoegd gezag wijzigen?
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Antwoord
Ja, dit kunt u doen als u weet dat niet de gemeente, maar bijvoorbeeld de provincie het bevoegd gezag is.
Nadat u hebt aangegeven om welke werkzaamheid en welke locatie het gaat, geeft u via het groene
tabblad "contact met bevoegd gezag" een ander bevoegd gezag aan via de knop ‘bevoegd gezag wijzigen'.

 

De aanvraag invullen/indienen

Hier vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over het invullen van de aanvraag in het
Omgevingsloket.

Kan ik mijn aanvraag wijzigen of aanvullen?

Vraag
Kan ik mijn aanvraag wijzigen of aanvullen?

Antwoord
Nee, het is niet mogelijk om werkzaamheden toe te voegen aan een ingediende aanvraag of
contactgegevens of werkzaamheden te veranderen.

Zolang u de aanvraag niet definitief hebt ingediend, kunt u wijzigingen aanbrengen in de
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conceptaanvraag. De eenmaal ingediende aanvraag kunt u niet meer wijzigen. U kunt die aanvraag wel
aanvullen. Dit kan via de optie ‘aanvulling indienen'.
Ook wanneer u een verzoek krijgt van het bevoegd gezag om de aanvraag te wijzigen, maakt u gebruik
van de optie 'aanvulling indienen'. Hier geldt ook dat het niet mogelijk is om een ingediende aanvraag
te wijzigen.

Als u bijvoorbeeld vergeten bent een werkzaamheid in te vullen, heeft u de volgende mogelijkheden:

• U kunt de vergeten werkzaamheid in een aparte aanvraag indienen. Er zijn dan twee aanvragen.
• U kunt de oorspronkelijke aanvraag intrekken en vervolgens hergebruiken. Die nieuwe aanvraag

aanvullen met de vergeten werkzaamheid en alles in één keer indienen. Deze aanvraag krijgt
hiermee een latere indieningsdatum dan de eerste aanvraag.

• U kunt een nieuwe aanvraag opstarten voor de vergeten werkzaamheid. Als het formulier volledig
is ingevuld, via knop "Formulier downloaden" (groene knop bovenaan het scherm) een PDF van
het aanvraagformulier maken. Deze PDF met bijbehorende bijlagen van de werkzaamheid als
aanvullingen bij de oorspronkelijke aanvraag indienen. De indieningsdatum blijft de
oorspronkelijke. De toegevoegde werkzaamheid is niet als een echte werkzaamheid in het
systeem opgenomen, maar in een bijlage.

Kan de aanvrager een andere persoon, bedrijf of gemeente laten meekijken bij een aanvraag?

Vraag
Klopt het dat de aanvrager een andere persoon, bedrijf of gemeente kan laten meekijken bij een
aanvraag?

Antwoord
Ja, dit kan. De aanvrager kan allerlei instanties laten meekijken met een aanvraag. Op deze manier kan
bijvoorbeeld een architect met de aanvraag meekijken. Dit kan door in het Omgevingsloket de optie
"Betrokkenen" te kiezen.

 

De aanvrager voegt bij de aanvraag bij het onderdeel ‘betrokkenen' de gewenste instanties/personen
toe. De betrokkene ontvangt op het opgegeven e-mailadres een bericht dat hij nu de aanvraag kan
inzien.
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De aanvrager kan altijd inzien welke personen of organisaties betrokken zijn bij de aanvraag in het
overzicht van betrokkenen.

Hoe kan ik een aanvraag hergebruiken of intrekken?

Vraag
Hoe kan ik een aanvraag hergebruiken of intrekken?

Antwoord
Door te klikken op de iconen naast de aanvraag kunt u een aanvraag hergebruiken of intrekken.

 

 

 Klikken om de aanvraag te hergebruiken.
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 Klikken om de aanvraag in te trekken.

Een aanvraag intrekken

U kunt een ingediende aanvraag via het loket intrekken zolang nog niet op de aanvraag is beschikt. Dit
doet u door in het tabblad voortgang van een ingediende aanvraag de knop ‘aanvraag intrekken' (rechts
in het scherm) te selecteren.

Als u deze knop niet in beeld krijgt is er sprake van een zogenaamde melding. Een melding kunt u wel
hergebruiken, maar niet intrekken. De melder kan wél buiten het loket om, schriftelijk of per e-mail, aan
het bevoegd gezag melden dat betreffende melding per abuis werd ingediend en niet in behandeling
hoeft te worden genomen.

Een aanvraag hergebruiken

Een ingediende aanvraag kunt u hergebruiken.

U kunt kiezen of u de gehele aanvraag wilt hergebruiken of alleen de aanvraag zonder de bijlagen. Zodra
u hebt ingevuld hoe u de aanvraag wilt hergebruiken, zet het Omgevingsloket de door u hergebruikte
aanvraag als conceptaanvraag voor u klaar. U ontvangt een e-mail als de nieuwe conceptaanvraag klaar
staat in het Omgevingsloket. U kunt de conceptaanvraag dan via het aanvragenoverzicht openen en
bewerken.

De locatie, postcode, huisnummer wordt niet herkend door het loket. Hoe kan ik verder in mijn aanvraag?

Vraag
Het adres (postcode, huisnummer, plaats) of kadastraal perceelnummer dat ik op geef wordt niet
herkend. Het is een bestaand adres, dus ik vraag me af waarom het niet herkend wordt en hoe ik verder
kan in het loket.

Antwoord
Op drie plaatsen in het loket wordt gevraagd naar een locatie of adres:

1. Locatie (postcode, huisnummer, plaats) in de vergunningcheck
2. Locatie (postcode, huisnummer, plaats) in de aanvraag/melding
3. Vestigings- en correspondentieadres van de aanvrager/gemachtigde

Op deze pagina leggen we uit waarom het opgegeven adres niet herkend wordt en hoe u verder kunt.

1. Locatie (postcode, huisnummer, plaats) in de vergunningcheck

Het loket controleert of het opgegeven adres voorkomt in de postcodetabel. Deze postcodetabel wordt
vier maal per jaar geactualiseerd. Wanneer de ingevoerde postcode - huisnummercombinatie niet
voorkomt in de postcodetabel geeft het loket de volgende foutmelding.

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/vragen-antwoorden/bedrijven/aanvraag-0/locatie-postcode/#h24aaaf23-fc55-89c0-3b22-bbb43b87b30e
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/vragen-antwoorden/bedrijven/aanvraag-0/locatie-postcode/#he7335dec-196e-85ff-1026-8d6359e61a96
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/vragen-antwoorden/bedrijven/aanvraag-0/locatie-postcode/#hc7372e38-2299-ed09-8280-ba9d7339d5dd
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Met één van deze twee opties kunt u altijd verder met de vergunningcheck. In de check is het exacte adres
niet van belang. Het gaat erom dat het loket de juiste gemeente of het juiste waterschap selecteert. Voor
sommige werkzaamheden gelden namelijk per gemeente of waterschap specifieke regels.

2. Locatie in de aanvraag/melding

Locatie opgeven met adres (combinatie postcode-huisnummer)

Net als in de vergunningcheck moet het opgegeven adres voorkomen in de postcodetabel. Daarnaast
wordt het opgegeven adres hier ook gecontroleerd in de BAG (Basisregistraties Adressen en gebouwen).
Wanneer het adres in de BAG een 'nevenadres' betreft, geeft het loket ook een foutmelding.

Voor adressen die niet voorkomen in de postcodetabel en/of nevenadressen, geldt de work-around die
genoemd wordt in de foutmelding van het loket:

 

Locatie opgeven met kadastraal perceelnummer

U kunt de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden ook aangeven met het kadastraal
perceelnummer. Voor een aantal burgerlijke en kadastrale gemeenten is dit niet mogelijk is omdat hun
kadastrale gegevens niet in het juiste format bekend zijn bij het kadaster.

3. Vestigings- of correspondentieadres niet bekend

Het vestigings- en correspondentieadres kan alleen opgegeven worden met postcode en huisnummer.
Het loket controleert of dit adres is opgenomen in de postcodetabel. Is dit niet het geval dan kunt u de
work-around volgen die wordt genoemd in de foutmelding die het loket toont:



Vragen en antwoorden Kenniscentrum InfoMil | 42

 

Hoe kan een aanvraag gedaan worden voor meerdere adressen/percelen?

Vraag
Hoe kan een aanvraag gedaan worden voor meerdere adressen/percelen?

Antwoord
Bij de tab “locatie” (selectie adres) wordt de vraag gesteld of het om meerdere huisnummers gaat.

 

Hoe dien ik een aanvraag voor een OBM in?
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Vraag
Hoe dien ik een aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets "OBM" in?

Antwoord
Wanneer u uw bedrijf wijzigt, kan het zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning beperkte
milieutoets (OBM) nodig heeft. Dit kunt u bepalen door de Activiteiten Internet Module (AIM) te
doorlopen. De AIM bepaalt aan de hand van uw antwoorden op vragen of u een OBM nodig heeft.
Wanneer u een OBM nodig heeft, moet u in de meeste gevallen ook een melding indienen voor het
Activiteitenbesluit. U kunt er voor kiezen om deze melding direct via de AIM in te dienen. Het is ook
mogelijk de melding voor het Activiteitenbesluit gezamenlijk met de OBM via Omgevingsloket online in
te dienen.

De aanvraag voor de OBM moet u via het omgevingsloket invullen. Het invullen van de OBM is hieronder
beschreven:

• U maakt een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning aan.

• U vult de algemene gegevens, de gegevens van de aanvrager/gemachtigde en de locatie in.
• Vervolgens selecteert u bij 'Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning', onder het kopje

'Werkzaamheden met betrekking tot brandveilig gebruik en milieu', de activiteit 'Inrichting of
mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)'. Hier geeft u vervolgens aan
'Omgevingsvergunning beperkte milieutoets':

 

Nadat u de OBM heeft toegevoegd aan de aanvraag kunt u de OBM gaan specificeren:

 

Bij het specificeren wordt u gevraagd welke milieutoets u wilt uitvoeren. U krijgt achtereenvolgens een
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overzicht van activiteiten over:
• het omgaan met afvalstoffen
• de behandeling van materialen en installaties
• energiesystemen
• overige activiteiten

Activiteit niet genoemd in overzicht
Wanneer geen van de genoemde activiteiten van toepassing is kiest u de laatste activiteit 'Andere
activiteit die aangewezen is in het BOR, maar niet voorkomt op deze keuzelijst':

 

Vervolgens kunt u in een toelichtingveld aangeven voor welke activiteit u de OBM aanvraagt:

 

Toevoegen bijlagen
• Wanneer u de benodigde melding nog niet via de AIM heeft ingediend kunt u de melding als

bijlage bij aanvraag voor de OBM voegen.
• Daarnaast moet een genomen MER-beoordelingsbeslissing worden toegevoegd als het bevoegd

gezag heeft besloten dat u geen milieueffectrapport (MER) hoeft op te stellen.

• Naast deze bijlagen kunt u er voor kiezen om eventueel andere informatie als bijlage toe te
voegen om de situatie te verduidelijken.
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Indienen aanvraag OBM
• Na het toevoegen van de bijlagen kan de aanvraag voor de OBM worden ingediend.

Klopt het dat een aanvraag direct na indiening de status van "in behandeling" krijgt, terwijl er waarschijnlijk
nog niemand naar heeft gekeken?

Vraag
Klopt het dat een aanvraag direct na indiening de status van "in behandeling" krijgt, terwijl er
waarschijnlijk nog niemand naar heeft gekeken?

Antwoord
Ja, dit klopt. De termijn van de aanvraag start namelijk vanaf het moment van indiening.

Waarom kan ik maar één sessie openen in dezelfde webbrowser?

Vraag
Waarom kan ik na inloggen maar één sessie in dezelfde webbrowser?

Antwoord
Aanvragers konden in Omgevingsloket online in meerdere sessies tegelijk werken. Dit kon door in
dezelfde webbrowser meerdere tabbladen of vensters te openen.

Dit gaf soms problemen bij ingelogde gebruikers. Bij het openen van meerdere aanvragen was er kans
dat gegevens van een ingediende aanvraag werden overschreven. Vanaf november 2017 (versie 2.13.1) is
het daarom niet meer mogelijk om meerdere tegelijk te openen in dezelfde browser.

Melding

Als u in Omgevingsloket online meerdere tabs of vensters opent, dan verschijnt een melding in een pop-
up venster:

"U heeft meerdere actieve sessies in Omgevingsloket online. Het is niet mogelijk om te werken in meerdere vensters in
dezelfde webbrowser. Kies het venster waar u verder in wil werken en sluit de andere sessie(s)."

 

U kunt deze melding alleen voorkomen door maximaal één sessie te openen in de browser. Wanneer het
aantal geopende tabs en/of windows weer is beperkt tot één sessie, dan verdwijnt de pop-up vanzelf. De
pop-up zelf is niet te sluiten. De gebruiker kan een sessie alleen beëindigen door een tab of venster te
sluiten.

Na 15 minuten niets doen in het Omgevingsloket word ik automatisch uitgelogd. Wat is hier aan te doen?
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Vraag
Na 15 minuten niets doen in het Omgevingsloket word ik automatisch uitgelogd. Wat is hier aan te
doen?

Antwoord
Hier is niets aan te doen. Om ingelogd te blijven in het Omgevingsloket dient u ten minste iedere 15
minuten een actie te verrichten in het Loket. Om de veiligheid te waarborgen wordt u na 15 minuten
automatisch uitgelogd. Eventuele gegevens en ingevulde velden blijven niet bewaard. Het automatisch
uitloggen is een instelling van het loket. U kunt hier zelf niets aan wijzigen.

Wat is de relatie van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) met het omgevingsloket?

Vraag
Wat is de relatie van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) met het omgevingsloket?

Antwoord
Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u melding- of vergunningplichtig bent
voor milieu of dat u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig hebt. Als u
vergunningplichtig bent, wordt u doorverwezen naar het Omgevingsloket. Ingevulde gegevens in de AIM
worden niet meegenomen in het Omgevingsloket. Uw melding doet u in de AIM.

Procedure onbekend, wat betekent dit?

Vraag
Procedure onbekend, wat betekent dit?

Antwoord
In het status overzicht geeft het Omgevingsloket bij sommige aanvragen bij het kopje procedure aan:
‘onbekend'.

In die gevallen kan niet worden bepaald of de reguliere of de uitgebreide procedure uit de Wabo van
toepassing is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een omgevingsvergunning voor het afwijken van het
bestemmingsplan. In het geval het een binnenplanse afwijking is, dus een afwijking die in het
bestemmingsplan is beschreven, volstaat de reguliere procedure. Wanneer er sprake is van een
buitenplanse afwijking is de uitgebreide procedure van toepassing. Het omgevingsloket kan niet
afleiden welke procedure van toepassing is en geeft de status onbekend aan.

Het is altijd het bevoegd gezag dat uiteindelijk bepaalt welke procedure van toepassing is, ook in de
gevallen dat het loket wel de procedure aangeeft.

Kan ik vertrouwelijke gegevens indienen via het loket?

Vraag
Kan ik vertrouwelijke gegevens indienen via het loket?

Antwoord
Ja, voor de activiteit 'Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)' of 'Milieuneutraal
veranderen (voorheen melding 8.19 Wm).' kunt u gegevens vertrouwelijk indienen.
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Om vertrouwelijke gegevens te mogen indienen, moet u toestemming hebben van het bevoegd gezag.
Voor het indienen van vertrouwelijke gegevens in het loket doorloopt u de volgende stappen:

1. U stelt de aanvraag op zonder de vertrouwelijke gegevens.
2. U voegt als bijlage een verzoek toe om vertrouwelijke gegevens te mogen indienen. In dit verzoek

motiveert u waarom en welke gegevens u vertrouwelijk wilt indienen.
3. U dient de aanvraag en de bijlage (met het verzoek om vertrouwelijke gegevens te mogen

indienen) in bij het bevoegd gezag.
4. Het bevoegd gezag ontvangt de aanvraag met het verzoek. Wanneer het bevoegd gezag het

verzoek positief beantwoordt, stelt zij in het loket de mogelijkheid om vertrouwelijke
documenten in te dienen open.

5. U voegt als aanvrager een bijlage toe aan de ingediende aanvraag. Bij het uploaden van deze
bijlage krijgt u de mogelijkheid de bijlage als vertrouwelijk te typeren.

6. Na het toevoegen van de benodigde bijlagen kunt u deze als aanvulling indienen. Het kenmerk
'geheim' is dan terug te zien in de naam van de bijlage en ook weergegeven in het loket.
Aanvragen waarvoor een verzoek tot geheimhouding is gehonoreerd, kunnen niet worden
hergebruikt.

Wij raden u aan het indienen van strikt vertrouwelijke stukken daarom vooraf te bespreken met het
bevoegd gezag. Wanneer de stukken strikt vertrouwelijk zijn, kan het duidelijker zijn om deze separaat in
te dienen op papier. Dit is toegestaan wanneer het bevoegde gezag akkoord gaat.

Hoe werkt de “Melding brandveilig gebruik”?

Vraag
Hoe werkt de 'Melding brandveilig gebruik'?

Antwoord
Via de vergunningcheck wordt duidelijk of u melding- of vergunningplichtig bent voor 'brandveilig
gebruik'. Via het Omgevingsloket doet u vervolgens een melding of een aanvraag voor een
omgevingsvergunning, de melding veilig in gebruikname.

Moet ik alles in één keer aanvragen?

Vraag
Moet ik alles in één keer aanvragen?

Antwoord
Nee, dat hoeft niet. U kunt meerdere activiteiten samen in een keer aanvragen, zoals het bouwen van
een bouwwerk (dakkapel), het kappen van een boom en het aanleggen van een alarminstallatie. U krijgt
dan één integrale omgevingsvergunning. Maar het is ook mogelijk de activiteiten afzonderlijk aan te
vragen. Dus eerst een omgevingsvergunning voor het kappen en later een vergunning voor een andere
activiteit, bijvoorbeeld bouwen. Dit opsplitsen (c.q. afzonderlijk aanvragen van
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omgevingsvergunningen) is niet mogelijk als het om onlosmakelijke activiteiten gaat.
Onlosmakelijk betekent dat één handeling uit meerdere activiteiten bestaat. Bijvoorbeeld bij het
verbouwen van een monument. Dit valt zowel onder de activiteit bouwen als onder de activiteit
veranderen van een beschermd monument. Voor de betrokken activiteiten kan in het kader van deze
handeling niet per activiteit een deelvergunning worden verleend. Onlosmakelijke activiteiten kunnen
wel gefaseerd worden aangevraagd. U vraagt dan aan in twee fasen. Bijvoorbeeld als u eerst wilt weten of
u het monument mag wijzigen.

Een gefaseerde aanvraag doorloopt een eigen procedure. Bij een nieuwe aanvraag kunt u direct op het
eerste invulscherm aangeven dat het om een gefaseerde aanvraag gaat.

Krijg ik een bevestiging?

Vraag
Krijg ik een bevestiging als mijn aanvraag is ingediend?

Antwoord
Ja, na het indienen van uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. Bij een digitale aanvraag
verstuurt het Omgevingsloket automatisch een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat het enige tijd
duurt voordat u de bevestigingse-mail ontvangt. De aanvraag wordt ingelezen op het moment dat u de
aanvraag indient. Dit gebeurt op de achtergrond van het loket en kan enige tijd duren.

Op het moment dat de aanvraag is ingediend, gaat de beslistermijn lopen. Het bevoegd gezag informeert
u vervolgens over de verdere procedure, de beslistermijn en over de mogelijkheden van bezwaar en
beroep. Dit kan zowel schriftelijk zijn als via de e-mail.

Kiezen uit twee waterschappen

Vraag
Hoe ga ik om met de mededeling dat ik kan kiezen uit twee waterschappen?

Antwoord
Het loket bepaalt op basis van de postcode van een locatie wie het bevoegd gezag is voor een aanvraag.

Voor de waterwetvergunning is in de meeste gevallen het waterschap bevoegd gezag. De bevoegdheid
van een waterschap loopt niet in alle gevallen gelijk met een postcodegebied. Het is mogelijk dat er in
één postcodegebied meerdere waterschappen bevoegd zijn. Het Omgevingsloket kan dan niet afleiden
welk waterschap bevoegd gezag is. In deze gevallen vraagt het Omgevingsloket u om aan te geven wat
het juiste bevoegd gezag is. Via een keuzemenu kunt u het waterschap kiezen dat voor het
postcodegebied van uw locatie bevoegd is.

Weet u niet wat voor u het bevoegde waterschap is? Neem dan contact op met het waterschap en
selecteer na overleg het juiste waterschap.

Is een notitie, toegevoegd door bevoegd gezag, zichtbaar voor de aanvrager? En andersom?

Vraag
Is een notitie, toegevoegd door bevoegd gezag, zichtbaar voor de aanvrager? En andersom?

Antwoord
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Er is onderscheid tussen een concept-aanvraag/melding die is opengesteld voor vooroverleg en een
ingediende aanvraag/melding.

Afbeeldingen: Notities inzien en toevoegen in de aanvraagmodule (door aanvrager, gemachtigde of
betrokkene)

 

 

Afbeeldingen: Notities inzien en toevoegen in de behandelmodule (door bevoegd gezag, behandeldienst
of adviesorganisatie)
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Voor notities toegevoegd tijdens de status 'Concept' (in het kader van vooroverleg) geldt dat ze de status
'Toegevoegd (Concept)' krijgen. Op deze manier is er onderscheid tussen notities die voor en na
indiening zijn toegevoegd aan het dossier.

Opengestelde concept aanvraag/melding (vooroverleg)

In een opengestelde aanvraag/melding zijn alle notities van de aanvrager, gemachtigde en/of
betrokkene(n) zichtbaar in de behandelmodule. Ook de notities die zijn toegevoegd voordat de aanvraag
werd opengesteld.

De aanvraag is pas toegankelijk in de behandelmodule na het openstellen daarvan. Het bevoegd gezag
kan in de aanvraag/melding notities toevoegen welke ook zichtbaar zijn in de aanvraagmodule.
Naast notities kan het bevoegd gezag (en adviseurs van het bevoegd gezag) documenten* toevoegen.
Deze zijn niet zichtbaar in de aanvraagmodule.
* Niet te verwarren met een ‘document’ wat als geupload bestand toegevoegd kan worden aan een
notitie.

Ingediende aanvraag/melding

Wanneer de aanvraag/melding is ingediend dan zijn de notities die in de conceptfase door aanvrager,
gemachtigde of betrokkene zijn toegevoegd niet meer zichtbaar in de behandelmodule. Bij een
ingediende aanvraag/melding zijn dus alleen die notities zichtbaar in de behandelmodule die ook in die
module zijn toegevoegd door het bevoegd gezag of haar adviseurs.
N.B. De notities uit de aanvraagmodule die in de concept aanvraag/melding zijn toegevoegd en bij of na
de openstelling op de FTP-fileserver zijn geplaatst blijven op de fileserver staan. Zo blijft de informatie
wel toegankelijk voor het bevoegd gezag.

De notities die in de behandelmodule door het bevoegd gezag of een adviseur van bevoegd gezag tijdens
de openstelling van de concept aanvraag/melding zijn toegevoegd, blijven zichtbaar voor de aanvrager.
Dus ook na het intrekken van de openstelling en/of na het indienen van de aanvraag/melding.
De notities die in de behandelmodule worden toegevoegd aan een ingediende aanvraag/melding zijn
niet zichtbaar in de aanvraagmodule.
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Hoe kan ik een papieren aanvraagformulier aanmaken?

Vraag
Hoe kan ik een papieren aanvraagformulier aanmaken?

Antwoord
Na het invullen van een aanvraag in het Omgevingsloket kan gekozen worden voor het downloaden van
het formulier met de optie 'formulier downloaden' bovenaan in het scherm.

 

Uw ingevulde gegevens worden vervolgens verwerkt in een aanvraagformulier in PDF-formaat. Deze kunt
u uitprinten.

 

Wat is het verschil tussen de bouwkosten en de totale geschatte kosten?

Vraag
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Wat is het verschil tussen de bouwkosten en de totale geschatte kosten?

Antwoord
De totale geschatte kosten worden gevraagd wanneer er sprake is van onderdelen binnen de
omgevingsvergunning (ook in een gecombineerde aanvraag). Deze vraag wordt gesteld op de “indienen”
pagina. De gemeente kan deze informatie gebruiken om de leges te bepalen.

Naast de totale kosten is het voor een aantal onderdelen mogelijk om kosten voor dat onderdeel uit te
vragen, de bouwkosten. Deze vraag wordt gesteld als het bevoegd gezag heeft ingesteld dat bij een
bepaald onderdeel de kosten moeten worden uitgevraagd. De vraag die wordt gesteld is: “Wat zijn de
geschatte kosten in euro’s (exclusief BTW)?”

De bij de onderdelen gegeven antwoorden op de kostenvragen (als ingesteld door het bevoegd gezag)
worden opgeteld en bij het uitvragen van de projectkosten als ondersteuning in een alleen-lezen veld
getoond. Zo heeft u inzage in de totaalkosten van de eerder gegeven antwoorden bij het invullen van de
projectkosten. 'Totale geschatte projectkosten' komt alleen voor op de indienen pagina van de digitale
aanvraag.

Waarom krijg ik niet één formulier voor alle bouwactiviteiten?

Vraag
Als ik een omgevingsvergunning aan wil vragen voor verschillende bouwwerken, bijvoorbeeld een
dakkapel en een erfafscheiding, dan krijg ik voor ieder bouwwerk een bouwformulier. Waarom krijg ik
niet één formulier voor alle bouwactiviteiten?

Antwoord
Dit heeft te maken met de opbouw van het Omgevingsloket. Het loket genereert namelijk voor elk van
de aangevinkte werkzaamheden uit de werkzaamhedenlijst een apart formulier. Het is echter niet
verboden om één formulier voor bouwen in te dienen met daarop aangegeven welke werkzaamheden
het betreft.

Hoe bepaalt Omgevingsloket online of een melding betrekking heeft op een sloopactiviteit die 5 dagen of 4
weken voor sloop moet worden gemeld?

Vraag
Hoe bepaalt Omgevingsloket online of een melding betrekking heeft op een sloopactiviteit die 5 dagen
of 4 weken voor sloop moet worden gemeld?

Antwoord
De termijn van 5 werkdagen is alleen mogelijk voor bedrijven en niet voor particulieren en geldt alleen
voor mutatieonderhoudswerkzaamheden. In andere gevallen geldt de termijn van vier weken. 
De vragen die dit bepalen zijn:

• Gaat het om reparatie of mutatieonderhoudswerkzaamheden waarbij asbest wordt verwijderd?
• Worden de sloopwerkzaamheden door een particulier uitgevoerd?

Op XML berichten heeft dit geen invloed. Er zijn vragen toegevoegd, maar die komen niet mee in XML
3.05 of 3.11, wel in 3.12.
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Aanvraag met Slopen en/of asbest verwijderen niet gesplitst

Vraag
Waarom is een aanvraag met onder andere de werkzaamheid “Slopen en/of asbest verwijderen” niet
gesplitst in een aanvraag en een sloopmelding?

Antwoord
Als u een aanvraag met de werkzaamheid “Slopen en/of asbest verwijderen” van voor 1 april 2012 heeft
hergebruikt dan wordt bij het indienen deze aanvraag helaas niet gesplitst in een aanvraag en een
melding voor "Slopen en/of asbest verwijderen”

Er kan dus bij bevoegd gezag een integrale omgevingsvergunningaanvraag binnenkomen. Terwijl dit
onder Bouwbesluit 2012 een melding is. Bevoegd gezag moet zich er van bewust zijn dat mogelijke
sloopaanvragen in de nieuwe regelgeving als melding moeten worden verwerkt. Een dergelijke aanvraag
valt buiten het reguliere proces, het bevoegd gezag dient hier alert op te zijn.

Moeten alle gegevens direct met de sloopmelding worden verstrekt of mogen gegevens ook later worden
aangeleverd?

Vraag
Moeten alle gegevens direct met de sloopmelding worden verstrekt of mogen gegevens ook later worden
aangeleverd?

Antwoord
In principe moeten alle gegevens en bescheiden gelijk met de sloopmelding worden verstrekt (art. 1.26,
lid 4 Bouwbesluit 2012).

Er geldt één uitzondering.

De naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren, indien dit een andere persoon
is dan de eigenaar van het te slopen bouwwerk of indien van toepassing, diegene die uit andere hoofde
bevoegd is tot het slopen van het bouwwerk.

Deze informatie mag tot twee dagen voor de feitelijke aanvang van het uitvoeren van de
sloopwerkzaamheden aan het bevoegd gezag worden verstrekt (art. 1.26, lid 5 Bouwbesluit 2012).

Kan ik als aanvrager voorschriften wijzigen of mijn vergunning intrekken?

Vraag
Kan ik als aanvrager voorschriften wijzigen of mijn vergunning intrekken?

Antwoord
Nee. In het Omgevingsloket zijn geen mogelijkheden om voorschriften te wijzigen of een
omgevingsvergunning in te trekken. U kunt wel via Omgevingsloket online een aanvraag indienen voor
het veranderen van de inrichting of voor milieuneutrale wijziging.
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Het toevoegen van een mogelijkheid om te verzoeken tot wijziging van voorschriften of intrekken van
een vergunning als keuze in het Omgevingsloket is als wens geregistreerd. In het gebruikersoverleg
wordt bepaald of en met welke prioriteit deze wijziging in het Omgevingsloket wordt verwerkt.

Kan ik een bestaand bodemenergiesysteem melden via het loket?

Vraag
Kan ik een bestaand bodemenergiesysteem buiten een inrichting melden via Omgevingsloket online?

Antwoord
Ja, ook bestaande bodemenergiesystemen buiten inrichtingen kunnen worden gemeld via het
omgevingsloket online. Om het meldingsformulier voor het bodemenergiesysteem te kunnen melden
moet u wel beschikken over de X/Y coördinaten van het systeem. Het invullen van deze gegevens is een
verplichte vraag in Omgevingsloket online (zie onderstaande afbeelding).

 

Wanneer u niet over de X,Y gegevens beschikt kunt u deze opvragen bij uw gemeente door de exacte
locatie in het gemeentelijke geografische informatiesysteem aan te wijzen of door de exacte locatie via
een viewer zoals Google Earth op te zoeken en de bijbehorende locatiegegevens over te nemen.

Indien u de gegevens niet kunt achterhalen is het niet mogelijk om de vragen volledig te doorlopen en
de melding in te dienen. Wij adviseren u voor het achterhalen van de correcte X,Y gegevens contact op te
nemen met uw gemeente.
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Kan ik een nieuw bodemenergiesysteem melden wanneer ik niet over een certificaatnummer beschik?

Vraag
Ik wil de aanleg van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem melden, maar het loket vraagt om een
certificaatnummer en dat heb ik niet. Kan ik mijn systeem nu niet melden?

Antwoord
U kunt uw bodemenergiesysteem gewoon melden. Bij de vraag over het certificaatnummer vult u "-"in
als u geen certificaatnummer heeft.

 

Bijlagen

Hier vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over het toevoegen van bijlagen in het
Omgevingsloket online.

Wie kunnen bijlagen toevoegen in een aanvraag of melding?

Vraag
Wie kunnen bijlagen toevoegen aan de aanvraag of melding? En deze indienen?

Antwoord
Meerdere partijen kunnen bijlagen toevoegen. Zowel de aanvrager, gemachtigde of betrokkene kan
bijlagen toevoegen aan een aanvraag of melding. Maar alleen de aanvrager kan de bijlagen indienen. Of,
als er een gemachtigde is, kan alleen de gemachtigde dit. Deze actie is dan niet meer beschikbaar voor de
aanvrager.

Nieuw toegevoegde bijlagen moeten als aanvulling op de aanvraag worden ingediend. Pas dan heeft het
bevoegd gezag toegang tot de bijlagen.

De aanvrager/gemachtigde kan ook een betrokkene toevoegen aan een aanvraag of melding. Deze
betrokkene kan zowel een bedrijf als een particulier zijn. Na het invullen van de gegevens van de
betrokkene stelt het loket de vraag of deze betrokkene bijlagen mag toevoegen:
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Lees ook de FAQ 'bijlagen toevoegen bij een al ingediende aanvraag'.

Kan ik reeds toegevoegde en ingediende bijlagen ook weer verwijderen?

Vraag
Kan ik reeds toegevoegde en ingediende bijlagen ook weer verwijderen?

Antwoord
Nee. Verwijderen van bijlagen kan uitsluitend in de conceptfase, dus voordat de aanvraag is ingediend
bij het bevoegd gezag.

Wel is er de mogelijkheid om de oorspronkelijke aanvraag in te trekken en deze aanvraag te
hergebruiken. Voeg daar dan de juiste bijlagen aan toe. Overleg dit vooraf met het bevoegd gezag, dat
voorkomt dubbele legeskosten en het starten van een nieuwe termijn.

Welke eisen zijn er aan de bestandsnaam bij het uploaden van bijlagen?

Vraag
Ik heb problemen met het uploaden van bijlagen in het Omgevingsloket. Kan de bestandsnaam hiervan
de oorzaak zijn?

Antwoord
Ja, de bestandsnaam moet aan bepaalde voorwaarden voldoen:

• In de naam van een bijlage mogen geen haakjes of diakrieten (tekens boven de letters zoals de
accenten, umlauten en trema's) staan.

• De bestandsnaam van een bijlage mag alleen hoofd- en kleine letters (A-Z en a-z), cijfers (0-9),
spaties, streepjes (-) en underscores (_) bevatten.

• De bestandsnaam mag maximaal 40 karakters lang zijn. Langere bestandsnamen worden
automatisch ingekort.

Kan een aanvrager na het indienen van de aanvraag/melding nog bijlagen toevoegen?

Vraag
Kan een aanvrager na het indienen van de aanvraag of melding nog bijlagen toevoegen?

Antwoord
Ja. Na het indienen van een aanvraag of melding kan de aanvrager/gemachtigde bijlagen toevoegen. Het

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/vragen-antwoorden/bedrijven/bijlagen/aanvrager-indienen/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/vragen-antwoorden/bedrijven/bijlagen/aanvrager-indienen/
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toevoegen van bijlagen gebeurt vaak in het kader van het aanvullen van de aanvraag. Dit is meestal op
verzoek van het bevoegd gezag.
In het tabblad bijlagen kan de aanvrager/gemachtigde een bijlage toevoegen. Na het uploaden van
documenten zijn deze nog niet direct zichtbaar voor het bevoegd gezag. Het indienen van bijlagen kan
via de de knop 'Aanvullingen indienen' klikken (oranje knop rechtsboven).

Is er een gemachtigde in de aanvraag? Dan kan de aanvrager de aanvulling niet zelf indienen. Alleen de
gemachtigde heeft rechten om de aanvullingen in te dienen. De aanvrager kan wel documenten
uploaden.

 

Kan ik meerdere bijlagen tegelijk toevoegen in een aanvraag of melding?

Vraag
Kan ik meerdere bijlagen tegelijk toevoegen in een aanvraag of melding?

Antwoord
Ja, dat kan. U kunt maximaal 25 bestanden tegelijk toevoegen. Een bestand of een set bestanden mag
maximaal 200 MB groot zijn.

Meerdere bijlagen tegelijk toevoegen

Het toevoegen van meerdere bestanden tegelijk kan op twee manieren:

• Door op de knop 'Bladeren' te klikken en meerdere bestanden te selecteren in het selectiescherm.
• In sommige browsers kunnen gebruikers ook een selectie van bestanden slepen naar de knop

'Bladeren' (werkt niet bij browsers Internet Explorer en Edge).
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Na het selecteren van de bijlagen worden de bestanden eerst in een overzicht getoond. Zo kunt u
controleren of de juiste bestanden zijn geselecteerd.
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Als een document een foutmelding veroorzaakt, wordt dit toegelicht in een tekstblok. Bijvoorbeeld
wanneer er meer dan 25 documenten zijn geselecteerd. Of wanneer het bestandsformaat van één van de
bestanden niet aan de eisen voldoet.

 

De bijlagen worden toegevoegd aan de aanvraag door op 'Volgende' te klikken. Documenten die een
foutmelding veroorzaken worden niet toegevoegd.
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Bijlagen typeren

De documenten staan daarna in het 'Overzicht toegevoegde bijlagen Ongetypeerd' met de status
'Ongetypeerd'. De naam van de bijlage wordt automatisch afgeleid van de bestandsnaam.

De volgende stap is om de bijlagen te typeren. U geeft daarmee aan waar de bijlage precies over gaat. Tot
slot moet u de bijlagen indienen. Meer hierover leest u in de FAQ 'Hoe typeer ik bijlagen'.

Hoe groot mag een bijlage zijn?

Vraag
Hoeveel bijlagen kan ik aan een aanvraag toevoegen en hoe groot mag de bijlage zijn?

Antwoord
Een bijlage of een set van bijlagen mag maximaal 200 MB groot zijn. Grotere bestanden kan het
Omgevingsloket niet aan. U kunt maximaal 25 bijlagen in één keer toevoegen.

Het totaal aantal bijlagen dat u kunt toevoegen is niet gelimiteerd. Naarmate er meer grote bijlagen
worden toegevoegd, heeft het Omgevingsloket meer tijd nodig heeft voor het uploaden en het indienen
van een aanvraag.

De volgende factoren zijn ook van invloed:

• De beschikbare bandbreedte (capaciteit) van uw internetverbinding
• De eigen ICT-afdeling heeft een maximum gesteld aan de grootte van de te uploaden bestanden.
• Een langzame internet verbinding. Internetsnelheid wordt weergegeven in kilobits of megabits

per seconde (Mb). Vraag dit na bij uw provider.
• De netwerkapparatuur(routers, adapters, etc ) die u gebruikt.

Welke bestandstypen zijn toegestaan in het loket?

Vraag
Welke bestandsextensies accepteert het loket als bijlage bij uw aanvraag?

Antwoord
Elke bestandstype heeft zijn eigen bestandsextensie. Bijlagen die onderdeel uitmaken van de aanvraag
moeten aan vaste archiefwaardige bestandsformaten voldoen.

Notities of documenten met achtergrondinformatie mogen ook in andere bestandsformaten
aangeleverd worden. Zo kan een Excelbestand als achtergrondinformatie bij de pdf van het Excelbestand
worden meegestuurd. Zo blijven de berekeningen en formules zichtbaar.

Bijlagen bij een aanvraag

Voor een bijlage zijn de volgende bestandsformaten in het loket toegestaan:

• Foto's: .png en .jpg
• Ingescande documenten: .tiff, .jpg, .pdf (PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4)
• Officedocumenten: .pdf (PDF/A-1a en PDF 1.4)
• Tekeningen: .pdf (PDF/X en PDF 1.4)

Deze bestandsformaten zijn archiefwaardig.

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/vragen-antwoorden/bedrijven/bijlagen/typeer-bijlagen/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/vragen-antwoorden/bedrijven/bijlagen/typeer-bijlagen/
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Let op: bij het toevoegen van tekeningen worden alle pdf-formaten door het loket geaccepteerd.
Wanneer de aanvrager tekeningen anders aanlevert, dan kan de gemeente vragen de gegevens opnieuw
te leveren in het juiste bestandformaat. In het loket wordt de aanvrager hierop gewezen.

Notities en documenten als achtergrondinformatie

Bijlagen die u als achtergrondinformatie wilt toevoegen, mag u ook in de onderstaande
bestandsformaten aanleveren:

• ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf, .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr
• CAD-bestanden: .dwg en .dxf
• Bim-bestanden: .ifc en .ifcxml
• Spreadsheet: .xls en .ods
• XML-documenten: .xml
• Proteus3-bestanden: .sdf

Documenten toevoegen als bevoegd gezag of adviseur

Een coördinator, behandelaar of adviseur kan ook documenten toevoegen aan een aanvraag. Deze
documenten kunnen in allerlei bestandsformaten worden toegevoegd, bijvoorbeeld .doc, .jpg of .pdf.

Belangrijk is dat deze formaten archiefwaardig zijn binnen de systemen van de eigen organisatie. Een
uitzondering hierop zijn documenten met de extensie .docx. Dit levert een foutmelding op. Oplossing
hiervoor is het .docx document op te slaan met extensie .doc. Op die manier kan het document wel
worden toegevoegd aan de aanvraag.

Hoe dien ik een aanvulling in?

Vraag
Hoe kan ik een aanvulling indienen?

Antwoord
U kunt een aanvulling of bijlage toevoegen op verzoek van het bevoegd gezag.

Ook kunt u zelf ongevraagd een aanvulling of bijlage toevoegen. Het bevoegd gezag krijgt daarvan een (e-
mail) bericht. Let op: na het toevoegen van de benodigde gegevens moet u met de oranje knop
'aanvulling indienen' selecteren om de toegevoegde gegevens in te dienen.

 

Hoe typeer ik bijlagen?

Vraag
Hoe typeer ik bijlagen?
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Antwoord
Wanneer u bijlagen heeft toegevoegd aan uw aanvraag worden deze in het 'Overzicht toegevoegde
bijlagen Ongetypeerd' met de status 'Ongetypeerd' opgenomen. De naam van de bijlage wordt
automatisch afgeleid van de bestandsnaam. Vóór het indienen van de aanvraag moet u de bijlagen nog
typeren.

Bijlagen typeren

U kunt één enkele bijlage apart typeren. Dit kan door de bijlage te openen door op de naam te klikken.

Het typeren van meerdere bijlagen tegelijk kan via de knop 'Bijlagen typeren'.

 

Bij het gebruik van deze knop 'Bijlagen typeren' bepaalt u eerst hoe u bijlagen wilt typeren. Daarna is het
mogelijk om de bijbehorende bijlagen te selecteren.

In het eerste scherm kunt u een auteur en de datum van de laatste wijziging toevoegen. Het
versienummer wordt standaard voor ingevuld met de waarde 1. Dit kunt u niet wijzigen.

 

In de volgende stap kunt u de werkzaamheden en het type bijlage kiezen voor de water- en/of
omgevingsvergunning.
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Bijlagen selecteren en indienen

Na het typeren kunt u de bijlagen selecteren. Met de knop 'Selecteer alle bijlagen' kunt u alle bijlagen in
één keer selecteren. Overigens is er een maximum van 25 bijlagen bepaald per upload.

 

Bevestig met de knop 'Volgende'. De geselecteerde bijlagen komen in uw aanvraagoverzicht en krijgen
de status 'concept'. U kunt nu de aanvraag indienen.
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verlenen vergunning/melding

Hier vindt u vragen en antwoorden over het verlenen van een vergunning/melding.

Een aanvraag houdt de status in behandeling

Vraag
De gemeente heeft de omgevingsvergunning verleend. Hoe kan het dat in mijn overzicht de aanvraag als
'in behandeling' blijft staan?

Antwoord
Het bevoegd gezag heeft de functie 'status bijhouden' aanstaan maar werkt de status niet bij. Hierdoor
blijft voor een vergunningprocedure de status ‘in behandeling' staan.

Ziet u als aanvrager geen status bij uw aanvraag in het overzicht in aanvragen? Dan heeft het bevoegd
gezag het bijhouden van de status van de procedures in het Omgevingsloket uitgezet.

Hoe lang duurt een procedure?

Vraag
Hoe lang mag een procedure voor een omgevingsvergunning duren?

Antwoord
In de wet is bepaald wat de termijn is die het bevoegd gezag heeft om op een aanvraag te beslissen.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent een reguliere procedure en een uitgebreide
procedure. De reguliere procedure mag 8 weken duren en kan eenmaal met 6 weken worden verlengd.
De uitgebreide procedure mag 6 maanden duren en kan ook eenmaal met 6 weken worden verlengd.

De procedure start na het indienen van de aanvraag in het omgevingsloket. In het geval van een
schriftelijke aanvraag start de procedure na ontvangst van de aanvraag bij de gemeente (stempel
inboeken).

Wanneer mag ik starten met activiteiten?

Vraag
Wanneer mag ik starten met activiteiten waarvoor ik vergunning heb aangevraagd?

Antwoord
Dat hangt af van de procedure die voor uw vergunningaanvraag is gevolgd (regulier of uitgebreid) en van
de activiteit waarop de vergunning betrekking heeft.

Voor de reguliere procedure geldt dat de beschikking in werking treedt met ingang van de dag na haar
bekendmaking. U zou dan in principe met de activiteit kunnen starten, maar het is dan nog wel mogelijk
dat iemand een bezwaar indient.

Bij activiteiten die onomkeerbare gevolgen hebben, zoals kappen of slopen, geldt een uitgestelde
inwerkingtreding. In die gevallen mag u echt pas starten met de activiteit na afloop van de
bezwaartermijn (duur 6 weken). Wanneer er tijdens de bezwaartermijn een verzoek om een voorlopige
voorziening is ingediend, treedt de beschikking pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Hebt u voor de aanvraag de uitgebreide procedure gevolgd? Dan mag u de activiteiten starten na afloop
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van de beroepstermijn wanneer er geen voorlopige voorziening is gevraagd.
Let op: wanneer u de vergunning hebt, maar er moet nog worden besloten op een ingediend bezwaar of
beroep dan is er nog geen sprake van een onherroepelijke vergunning. Starten met de activiteit doet u
op eigen risico. Wanneer er in bezwaar of beroep anders wordt besloten, moet de situatie worden
hersteld naar de situatie van voor de start van de activiteit.

Om exact te bepalen wat de regels in uw situatie zijn, neemt u contact op met het bevoegd gezag.

Waarom krijg ik meerdere procedures?

Vraag
Waarom krijg ik meerdere procedures na het indienen van een aanvraag?

Antwoord
In het Omgevingsloket kunt u voor een project een aanvraag indienen. Een project kan bestaan uit meer
dan één activiteit. Hiervoor kan zowel een vergunningplicht op grond van de Wabo als een
vergunningplicht uit de Waterwet van toepassing zijn. Daarnaast kunnen er activiteiten onder een
meldplicht vallen.

Wanneer uw project onder verschillende vergunning- of meldingsprocedures valt, splitst het
Omgevingsloket de aanvraag. Iedere aanvraag/melding krijgt een eigen nummer. De reden hiervoor is
dat er een andere procedure kan gelden die mogelijk in andere stappen wordt verleend. Of een aanvraag
hoort bij een ander bevoegd gezag.

Koppeling Omgevingsloket online en Landelijk Asbestvolgsysteem

Sinds 30 maart 2017 is een koppeling gerealiseerd tussen Omgevingsloket online en het Landelijk
Asbestvolgsysteem (LAVS). Met deze koppeling kunnen gebruikers voor een sloopmelding in
omgevingsloket online gegevens ophalen uit het LAVS. Op deze pagina vindt u meer informatie over de
koppeling.

Hoe kan ik gegevens ophalen uit het LAVS voor een sloopmelding?

Vraag
Hoe kan ik voor gegevens ophalen uit het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) een sloopmelding in
Omgevingsloket online?

Antwoord
Sinds 30 maart 2017 is een koppeling gerealiseerd tussen Omgevingsloket online en het LAVS. Met deze
koppeling kunnen gebruikers bij een sloopmelding gegevens ophalen uit het LAVS.

Een sloopmelding starten

Alleen zakelijke gebruikers die met eHerkenning inloggen op Omgevingsloket online kunnen de
koppeling gebruiken. Op het scherm Mijn overzicht staat de nieuwe knop ‘Nieuwe LAVS-melding’ (zie de
afbeeldingen hieronder). Alleen via deze knop kan een melder gegevens ophalen uit het LAVS.

Mijn overzicht zonder aanvragen/meldingen:
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Mijn overzicht met aanvragen/meldingen:

 

Gegevens ophalen uit het LAVS

Na selectie van 'Nieuwe LAVS-melding' opent een scherm met de titel ‘Melding asbest verwijderen
voorinvullen uit het LAVS’ (zie onderstaande afbeelding). In dit scherm kunt u het nummer invullen van
de verwijderopdracht in het LAVS. Hiermee worden de gegevens opgehaald uit het LAVS.
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Het nummer van een verwijderopdracht begint altijd met ‘VERWIJDER-‘. Deze tekst is daarom standaard
vooringevuld. U hoeft alleen het nummer nog aan te vullen in het veld.

Geautoriseerd om gegevens op te halen?

Niet iedere zakelijke gebruiker heeft rechten om gegevens van een verwijderopdracht op te halen. Een
voorwaarde is dat de ingelogde gebruiker in Omgevingsloket online betrokken is bij de
verwijderopdracht in het LAVS. Een ingelogde gebruiker kan alleen gegevens ophalen als deze één van de
volgende rollen heeft bij de verwijderopdracht in het LAVS:

• Projecteigenaar
• Projectcoördinator
• Of verwijderaar (betrokken bij verwijderopdracht)

Indienen van de sloopmelding

Bent u geautoriseerd om gegevens op te halen uit het LAVS? Dan worden na het invoeren van het
nummer van de verwijderopdracht de gegevens voor de sloopmelding opgehaald uit het LAVS en
vooringevuld in de sloopmelding.

Voor u de aanvraag indient adviseren wij u de uit LAVS opgehaalde gegevens te controleren.

Wie mag gegevens ophalen uit het LAVS voor een sloopmelding?

Vraag
Wie mag gegevens ophalen uit het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) voor een sloopmelding in
Omgevingsloket online?
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Antwoord
Zakelijke gebruikers die met eHerkenning inloggen op Omgevingsloket online kunnen de koppeling
gebruiken. Maar niet iedere gebruiker heeft rechten om gegevens van een verwijderopdracht op te halen
uit het LAVS. Een voorwaarde is dat de ingelogde gebruiker in Omgevingsloket online betrokken is bij de
verwijderopdracht in het LAVS.

Een ingelogde gebruiker kan alleen gegevens ophalen als deze één van de volgende rollen heeft bij de
verwijderopdracht in het LAVS:

• Projecteigenaar
• Projectcoördinator
• Of verwijderaar (betrokken bij verwijderopdracht)

Welk nummer vul ik in als ik gegevens voor de sloopmelding wil ophalen uit het LAVS?

Vraag
Welk nummer vul ik in als ik gegevens voor de sloopmelding wil ophalen uit het Landelijk
Asbestvolgsysteem (LAVS)?

Antwoord
In Omgevingsloket online vult u het nummer in van de verwijderopdracht. Dit nummer kunt u vinden in
het LAVS onder uw LAVS-project. Het nummer heeft de volgende opbouw: VERWIJDER-9999999.

Het veld waar u het nummer in kunt invullen bevat standaard de tekst 'VERWIJDER-'. Deze tekst hoeft u
niet te verwijderen. U kunt de tekst aanvullen met de cijfers van de verwijderopdracht.
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Automatisch opschonen van aanvragen

Sinds 1 oktober 2010 gebruiken burgers en bedrijven het Omgevingsloket online om digitaal een
aanvraag of melding te doen voor een omgevingsvergunning of watervergunning. Om ervoor te zorgen
dat het Omgevingsloket goed te beheren blijft, schonen we de aanvragen op. Dit gebeurt automatisch.

Waarom worden aanvragen uit Omgevingsloket online verwijderd?

Vraag
Waarom worden aanvragen uit Omgevingsloket online verwijderd?

Antwoord
Sinds Omgevingsloket online op 1 oktober 2010 in productie is gegaan, zijn er honderdduizenden
aanvragen ingediend of in concept opgestart.

Al deze aanvragen zorgen er voor dat beheeractiviteiten voor Omgevingsloket online steeds langer
duren. Bij een eventuele reparatie zal het Omgevingsloket te lang niet bereikbaar zijn.

Omdat de meeste ingediende aanvragen hooguit een half jaar in behandeling zijn en archivering niet in
het Omgevingsloket maar in de eigen systemen van het bevoegde gezag, bedrijven en particulieren moet
gebeuren, worden oude, niet actieve, aanvragen en meldingen uit Omgevingsloket online verwijderd.

Wanneer wordt een aanvraag of melding verwijderd?

Vraag



Vragen en antwoorden Kenniscentrum InfoMil | 71

Wanneer wordt een aanvraag of melding verwijderd?

Antwoord
Aanvragen en meldingen worden alleen verwijderd uit Omgevingsloket online wanneer ze langer dan
een jaar niet zijn gewijzigd. Of wanneer ze in het loket langer dan drie maanden de status ‘Gearchiveerd’
hebben. Dit geldt ook voor conceptaanvragen.

Alle aanvragers en behandelende organisaties worden hierover per mail geïnformeerd. Ze hebben
daarna nog een maand de tijd om een wijziging aan te brengen in de aanvraag. Zo kunnen ze ervoor
zorgen dat de aanvraag bewaard blijft in Omgevingsloket online.

Als een aanvraag / melding wordt verwijderd, heeft zowel de aanvrager/melder als de behandelende
overheid geen toegang meer tot dit dossier. De dossiers worden zowel uit het loket als van de FTP-server
verwijderd. De verwijderde aanvragen en meldingen worden niet door de landelijke beheerorganisatie
bewaard.

Hoe verloopt het proces van verwijderen?

Vraag
Hoe verloopt het proces van verwijderen?

Antwoord
Aanvragen en meldingen worden alleen verwijderd uit Omgevingsloket online wanneer ze langer dan
een jaar niet zijn gewijzigd. Of wanneer ze in het loket langer dan drie maanden de status ‘Gearchiveerd’
hebben.

Na het verlopen van één van de termijnen ziet het proces ziet er als volgt uit:

Informeren aanvrager of gemachtigde
• Omgevingsloket online informeert de aanvrager of gemachtigde de volgende dag per mail over

het opschonen. Als er een gemachtigde is in de aanvraag, wordt alleen de gemachtigde
geïnformeerd. De mail gaat naar het mailadres dat door de gemachtigde is ingevuld in de
aanvraag.

• In de e-mail staan de volgende gegevens:

• Naam en nummer van de aanvraag
• Waarom komt de aanvraag in aanmerking voor verwijdering
• Datum waarop de aanvraag wordt verwijderd
• Link naar de informatiesite van Omgevingsloket online. Hier kun je lezen hoe je een wijziging

kunt aanbrengen.
Informeren behandelende organisatie
• Omgevingsloket online informeert behandelende organisaties vanaf 2 juli één keer per week.

Omdat er een achterstand is in de aanvragen die in aanmerking komen voor verwijdering,
worden er in juni 2018 extra veel aanvragen verwijderd. In de periode18 juni - begin juli ontvangt
bevoegd gezag daarom dagelijks een e-mail. De e-mail gaat naar het adres dat bij organisatie-
instellingen is ingesteld bij e-mailadres vergunningen.

• Als de behandeling van een aanvraag is overgedragen naar een andere organisatie ontvangt deze
organisatie de e-mail. Deze mail gaat naar het adres dat bij organisatie-instellingen is ingesteld bij
e-mailadres vergunningen.

• In deze mails staan alle aanvragen opgesomd die in deze week in aanmerking komen voor
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verwijdering. De mail komt op een vaste dag in de week, op dit moment is dat op vrijdag.
Omgevingsloket verstuurt alleen een mail als er aanvragen in aanmerking komen voor
verwijdering.

• In de e-mail staan de volgende gegevens:

• Een tabel met de aanvragen die in aanmerking komen voor verwijdering: aanvraagnummer,
naam aanvraag/melding, status en de datum van verwijdering. Let op: de 'datum verwijdering'
in deze e-mail is onjuist. Er staat een datum in 2019, maar dit moet zijn: een maand na
ontvangst e-mail.

• Link naar de informatiesite van Omgevingsloket online. Hier kun je lezen hoe je een wijziging
kunt aanbrengen.

Aanvraag verwijderen
• Hebben de aanvrager of de behandelende organisatie geen wijzigingen aangebracht? Dan wordt

de aanvraag na een maand verwijderd uit Omgevingsloket online.
• Zowel de aanvrager en gemachtigde als de behandelende organisatie heeft dan geen toegang

meer tot de aanvraag in Omgevingsloket online. Het hele dossier wordt verwijderd uit het loket.
Ook de bestanden op de ftp-server worden verwijderd.

Hoe kan een aanvrager (of gemachtigde) een aanvraagformulier behouden?

Vraag
Hoe kan een aanvrager (of gemachtigde) een aanvraagformulier behouden?

Antwoord
Het is mogelijk dat u een aanvraag hebt waarbij u nog een tekening, rapport of andere bijlage moet
aanleveren.

U kunt de aanvraag bewaren door een kleine wijziging aan te brengen, bijvoorbeeld door een bijlage of
notitie toe te voegen.

Het is niet mogelijk om een aanvraag met de status gearchiveerd te bewaren. Wanneer een aanvraag
gearchiveerd is, dan is het niet meer mogelijk om een bijlage en of notitie toe te voegen. Deze
aanvragen worden verwijderd met de opschoningsactie.

U kunt wel het aanvraagformulier dowloaden (boven in het scherm) voor uw eigen archief.

Wilt u de aanvraag bewaren?

Ga naar www.omgevingsloket.nl en log in met uw account.

Open de aanvraag en breng een kleine wijziging aan, bijvoorbeeld door een bijlage of notitie toe te
voegen. Hoe u dit doet kunt u zien in het filmpje.

. Hoe u dit doet kunt u zien in het filmpje.

Filmpje 'hoe bewaart u een aanvraag?'

Voor ondertiteling klikt u rechtsonderin het instructiefilmpje op 'cc'.

Hiermee is de aanvraag gewijzigd en wordt deze niet verwijderd.

Als het toevoegen van een notitie niet werkt, kunt u een 'lege' bijlage toevoegen aan de aanvraag. De
datum 'gewijzigd op' wijzigt al als u de bijlage toevoegt, u hoeft de aanvulling niet in te dienen.

http://player.vimeo.com/video/96185726?portrait=0
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Eventueel kunt u de toegevoegde bijlage meteen weer verwijderen.

Hoe kan een aanvrager (of gemachtigde) het PDF-bestand van de aanvraag downloaden?

Vraag
Hoe kan een aanvrager (of gemachtigde) het PDF-bestand van de aanvraag downloaden?

Antwoord
Bij het versturen van het aanvraagformulier naar de gemeente, de provincie, het waterschap of
Rijkswaterstaat, heeft u een mail ontvangen van Omgevingsloket online. Dat e-mailbericht bevatte een
PDF-bestand van het ingevulde formulier.

Heeft u dat PDF-bestand niet meer tot uw beschikking? Download dan het PDF-bestand uit
Omgevingsloket online.

Instructiefilmpje PDF formulier downloaden

Voor ondertiteling klikt u rechtsonderin het instructiefilmpje op 'cc'.

Hoe kan bevoegd gezag een dossier behouden?

Vraag
Hoe kan bevoegd gezag een dossier behouden?

Antwoord
Het is mogelijk dat u een aanvraag in uw portefeuille hebt waarop u nog een aanvulling verwacht,
bijvoorbeeld technische details voor een omgevingsvergunning bouwen.

Wat kunt u als bevoegd gezag doen?

Wilt u het dossier in het loket behouden, breng dan een wijziging in het dossier aan. Dit kan
bijvoorbeeld door het toevoegen van een notitie. Een notitie is een ‘kattebelletje' en heeft geen
inhoudelijke gevolgen voor het dossier. Open de aanvraag. Klik op de tab ‘Notities' en vervolgens op de
knop ‘Notitie toevoegen'. Typ bij de titel bijvoorbeeld "Opruimen voorkomen" en klik op de knop
‘Opslaan'. Het dossier is hiermee gewijzigd en wordt half juni niet opgeruimd.

Let op: Het is niet de bedoeling al uw dossiers te wijzigen zodat ze in het Omgevingsloket bewaard
blijven, want dat levert geen verbetering op voor de beheeractiviteiten!

Belangrijk om te weten
Zolang een dossier niet gesloten of gearchiveerd is, kunnen zowel de aanvrager als u het dossier
wijzigen. Het is mogelijk dat u hebt bepaald dat een dossier verwijderd mag worden (en dus niet door u
is gewijzigd) terwijl de aanvrager dit dossier wél wil behouden en een wijziging aanbrengt. In dat geval is
het dossier gewijzigd en wordt het niet verwijderd.

Ik heb een mail ontvangen dat mijn aanvraag wordt verwijderd tenzij ik een kleine wijziging in het dossier
aanbreng. Nu blijkt dat mijn aanvraag recent is gewijzigd door iemand anders. Hoe kan dat?

Vraag
Ik heb een mail ontvangen dat mijn aanvraag wordt verwijderd tenzij ik een kleine wijziging in het
dossier aanbreng. Nu blijkt dat mijn aanvraag recent is gewijzigd door iemand anders. Hoe kan dat?

http://player.vimeo.com/video/95979333?portrait=0
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Antwoord
U heeft een e-mailbericht gekregen dat uw aanvraag wordt verwijderd uit Omgevingsloket online, omdat
de aanvraag al meer dan een jaar niet gewijzigd is. In het overzicht van de aanvragen ziet u dat de
aanvraag laatst toch is gewijzigd. Hoe kan dat?

In dit geval heeft de gemeente of het waterschap het behandeldossier van uw aanvraag gewijzigd, omdat
zij het dossier nog langer in het Omgevingsloket willen bewaren voor de behandeling. Omdat het
behandeldossier gekoppeld is aan uw aanvraag, blijven zowel het behandeldossier als uw aanvraag in
het Omgevingsloket bewaard.

Wat kan de aanvrager (of gemachtigde) doen als hij/zij niet meer kan inloggen?

Vraag
Wat kan de aanvrager (of gemachtigde) doen als hij/zij niet meer kan inloggen?

Antwoord
Heeft u problemen met inloggen?

Heeft u problemen met inloggen met DigiD, bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op 
de website van DigiD.

Heeft u problemen met inloggen met eHerkenning? Neem dan contact op met uw
eHerkenningsaanbieder.

Lukt het inloggen toch niet, maar wilt u wel uw aanvraag bewaren? Neem dan contact op met uw
gemeente of waterschap.

Ik kan mijn aanvraag niet meer terug vinden in Omgevingsloket online. Hoe kan dat?

Vraag
Ik kan mijn aanvraag niet meer terugvinden in Omgevingsloket online. Hoe kan dat?

Antwoord
Aanvragen met de status gearchiveerd, of aanvragen waarin een jaar niets gewijzigd is, worden
automatisch verwijderd uit Omgevingsloket online. Digitaal zijn de aanvragen dan niet meer
beschikbaar.

Omgevingsloket online is geen archief. Wanneer een aanvraag is ingediend heeft het bevoegd gezag op
grond van de archiefwet de plicht de aanvraag met de bijbehorende stukken en de beschikking te
archiveren. Deze gegevens zijn openbaar en kunnen worden ingezien op verzoek. Ziet u uw aanvraag
niet meer terug in uw aanvragenoverzicht, neem dan contact op met uw bevoegd gezag.

Hoe kan bevoegd gezag zien welke dossiers in aanmerking komen voor schoning?

Vraag
Hoe kan bevoegd gezag zien welke dossiers in aanmerking komen voor opruiming?

Antwoord
Eén keer per week wordt een e-mail verstuurd met de aanvragen die in aanmerking komen voor
verwijdering.

https://www.digid.nl/vraag-en-antwoord/
https://www.digid.nl/vraag-en-antwoord/
https://www.digid.nl/vraag-en-antwoord/
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Het is ook mogelijk om een rapportage te maken.

De lokaal beheerder van Omgevingsloket online binnen een organisatie kan een rapportage maken van
ingediende aanvragen. Op het overzicht staat per dossier de datum van laatste wijziging. Alle dossiers
waarvan de datum laatste wijziging een jaar of langer is, worden verwijderd.

• Log in in Omgevingsloket online met de rol ‘Lokaal beheerder'.
• Ga naar het tabblad Beheer
• Ga naar het onderdeel Rapportages en klik op ‘Nieuwe rapportages maken'.
• Klik de rapportage ‘Kenmerken van ingediende aanvragen' aan en klik op volgende.
• Vul bij begindatum in: "01-10-2010" en bij einddatum bijvoorbeeld "datum vandaag - 1 jaar" en

klik op opslaan.
• Ga nu naar het onderdeel Rapportages en klik op "Overzicht aangemaakte rapportage".
• Klik op het Excel-icoontje naast de rapportage welke is aangemaakt.
• Er verschijnt een pop-up scherm. Klik hier op "openen". Excel wordt geopend en het

aangemaakte overzicht wordt getoond.
• In het overzicht staat de datum waarop het dossier voor het laatst is gewijzigd.
• Bepaal in overleg met de behandelaars/toezichthouders welke dossiers niet verwijderd mogen

worden.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent
dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

Mag een bedrijf, als gemachtigde, vragen om het BSN van een particulier?

Vraag
Mag een bedrijf, als gemachtigde, vragen om het burgerservicenummer (BSN) van een particulier?

Antwoord
Dat mag.

Om een aanvraag in Omgevingsloket online te doen voor een particulier of namens een particulier wordt
in het aanvraagformulier gevraagd het burgerservicenummer (BSN) van de particuliere aanvrager in te
vullen. Dit is een vereiste uit de regelgeving en kan niet worden overgeslagen. Het is een verplicht veld in
de aanvraag.

Het BSN wordt niet opgenomen in het aanvraagformulier dat wordt gedownload.

Voor de gemachtigde is het wel belangrijk hoe deze omgaat met het BSN van de aanvrager. Dit mag niet
onbeveiligd worden opgeslagen. De gemachtigde moet verder zorgen dat hij het BSN na het benodigde
gebruik verwijdert.

Een alternatief is de mogelijkheid om de particulier zelf de aanvraag te laten starten/ aanmaken.
Vervolgens kan de particulier bijvoorbeeld de adviseur of architect machtigen. Op deze manier hoeft de
gemachtigde geen BSN te ontvangen of te bewaren.

Omgevingsloket online en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vraag
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Hoe verhoudt Omgevingsloket online zich tot de privacyregels in de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG)?

Antwoord
Omgevingsloket online registreert persoonsgegevens en BSN gegevens als wettelijk identificatiemiddel
van onder andere aanvragers van de omgevingsvergunning en de watervergunning. Bij de verwerking
van verstrekte Persoonsgegevens voldoet Omgevingsloket online aan de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).

Omgevingsloket online vraagt om deze persoonsgegevens op grond van de regels in de Algemene wet
bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet. Omgevingsloket online
faciliteert het bevoegd gezag en de aanvrager in de vergunning/meldingprocedure. Dat maakt dat de
gegevens nodig zijn. De gegevens worden door Omgevingsloket online tijdelijk bewaard en niet
gearchiveerd. Het bevoegd gezag verzorgt de archivering conform wettelijke regels.

Waar is bepaald dat persoonsgegevens moeten worden opgenomen in de publiceerbare aanvraag/melding?

Vraag
Waar is bepaald dat persoonsgegevens moeten worden opgenomen in de publiceerbare
aanvraag/melding? En welke regels stelt de AVG verder aan de verwerking en archivering van een OLO-
aanvraag?

Antwoord
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het toegestaan om
persoonsgegevens te vragen wanneer dit vereist is op grond van een wettelijk voorschrift. Voor de
aanvraag voor de Waterwet en de Wabo is dit wettelijk bepaald.

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat een aanvraag via elektronische weg kan worden
gedaan via Omgevingsloket online (artikel 4.1 Bor) of via het formulier uit Omgevingsloket online
(artikel 4.2 Bor, het door de minister vastgestelde formulier is het formulier uit Omgevingsloket online).
In de algemene wet bestuursrecht (artikel 4.2 Awb) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (artikel
1.2 Mor) zijn bepalingen opgenomen over persoonsgegevens die in de aanvraag moeten worden
vermeld. In de wetgeving is dus bepaald dat een aanvraag bepaalde persoonsgegevens moet bevatten om
hem in behandeling te kunnen nemen.

In de privacyverklaring van Omgevingsloket online is toegelicht welke gegevens moeten worden
opgenomen en wat hiermee gebeurt. Overigens wordt in het geval van een particuliere aanvraag
gevraagd om het BSN. Dit persoonsgegeven is alleen van belang voor de verwerking van de aanvraag bij
het bevoegd gezag. Het wordt niet vermeld in de aanvraag en niet ter inzage gelegd.

De aanvrager kan in Omgevingsloket online aangeven dat zij bepaalde gegevens niet gepubliceerd willen
hebben. In omgevingsloket online is toegelicht wat dit betekent: "Bevoegd gezagen publiceren
aanvragen/meldingen en besluiten in lokale nieuwsbladen en tegenwoordig steeds vaker op internet. Voor publicatie op
internet is uw uitdrukkelijke toestemming nodig! Als u niet wilt dat uw persoons- en adresgegevens op internet (of
anderszins) openbaar worden gemaakt, kies dan voor antwoord ‘Nee’. Uw Burgerservicenummer wordt nooit 
gepubliceerd."

Deze gegevens zijn overigens wel in te zien wanneer iemand een aanvraag inziet bij het bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag moet alle op een besluit betrekking hebbende stukken ter inzage leggen. Dit houdt in
dat de aanvraag inclusief persoonsgegevens ter inzage wordt gegeven. Het niet publiceren van de
persoonsgegevens houdt alleen in dat in de publicatie in op internet of in de lokale nieuwsbladen de

https://www.omgevingsloket.nl/#/www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/home/rechten-en-regels/Privacyverklaring
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persoonsgegevens niet worden vermeld.

Is het mogelijk een toestemming voor de publicatie van persoonsgegevens in te trekken?

Vraag
Is het mogelijk een toestemming voor de publicatie van persoonsgegevens in te trekken?

Antwoord
In Omgevingsloket online heeft de aanvrager de mogelijkheid toestemming te geven voor de publicatie
van persoonsgegevens. Wanneer een aanvrager toestemming geeft mag het bevoegd gezag deze
gegevens opnemen in de aankondiging van de aanvraag en de (ontwerp) beschikking op internet en in
de lokale nieuwsbladen. Het Burgerservicenummer (BSN) wordt nooit gepubliceerd.

De toestemming of het onthouden van toestemming voor de publicatie van persoonsgegevens is
opgenomen in de aanvraag. De aanvraag is een juridisch document. Na indiening van een aanvraag via
Omgevingsloket online wordt deze aanvraag "bevroren". Het is daarom niet meer mogelijk een aanvraag
te wijzigen.

De aanvrager kan de toestemming dus niet intrekken. Als een aanvrager zich bedenkt en gegevens niet
openbaar gemaakt wil hebben bij publicatie, kan de aanvrager contact opnemen met het bevoegd gezag.
Een andere mogelijkheid is om het publicatiebezwaar als een aanvulling in te dienen bij het bevoegd
gezag (via Omgevingsloket online).

Overigens geldt dit alleen voor de publicatie. Het bevoegd gezag moet alle op een besluit betrekking
hebbende stukken ter inzage leggen. Dit houdt in dat de aanvraag inclusief persoonsgegevens ter inzage
wordt gegeven.

De berichtenbox

Hier vindt u vragen en antwoorden over de berichtenbox en het Omgevingsloket online.

Berichtenbox voor bedrijven

Vraag
Wat is de Berichtenbox?

Antwoord
De Berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd ‘e-mailsysteem’ waarmee ondernemers digitaal
berichten uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties. Ook overheden kunnen hiermee
onderling berichten uitwisselen. Alle Nederlandse overheden zijn (wettelijk) verplicht aangesloten.

Om gebruik te maken van de Berichtenbox heeft u een eHerkenningsmiddel nodig met
betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger. Met dit eHerkenningsmiddel kunt u een berichtenbox aanmaken
voor uw bedrijf. U kunt de naam van uw berichtenbox laten opnemen in het Handelsregister. Daarmee
maakt u aan overheidsinstanties kenbaar bereikbaar te zijn via de Berichtenbox.

Op de website: Berichten box voor bedrijven treft u meer informatie aan over hoe u een berichtenbox
aanmaakt.

Zie ook Adres berichtenbox opgeven in aanvraag

https://www.eherkenning.nl/aansluiten-op-eherkenning/aansluiten/
http://www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-bedrijven/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/vragen-antwoorden/bedrijven/berichtenbox/berichtenbox-0/
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Adres berichtenbox opgeven in aanvraag

Vraag
Wat kan ik met mijn berichtenbox in het Omgevingsloket?

Antwoord
Bedrijven kunnen bij het invullen van de aanvraag of melding aangeven dat zij via de berichtenbox met
de behandelende overheid willen communiceren. De behandelende overheid moet dan alle
communicatie met de aanvrager/melder via de berichtenbox laten verlopen.

Aanvraag of melding indienen met opgave van adres van de berichtenbox

Bij het opstellen van een aanvraag/melding wordt gevraagd naar de gegevens van de aanvrager.

 

Bij contactgegevens wordt gevraagd hoe het bevoegd gezag digitaal kan corresponderen met de
aanvrager, via e-mail of via berichtenbox.

 

Bij het indienen van de aanvraag wordt u gevraagd akkoord te gaan dat ‘correspondentie over de
aanvraag/melding verstuurd wordt naar het opgegeven adres van de berichtenbox’. De behandelende
overheid moet via de berichtenbox naar u communiceren over de behandeling van uw aanvraag.

 

Na het indienen verstuurt het Omgevingsloket automatisch een bericht naar uw berichtenbox:
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