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EEN BEROEPSCHRIFT INDIENEN VIA HET OMGEVINGSLOKET 
 
Deze handleiding toont u hoe u een digitaal beroepschrift kunt indienen via het 
Omgevingsloket. 
 
 

Verschil tussen een bezwaar en een beroepschrift. 
 

 Een bezwaar kan worden ingediend bij een openbaar onderzoek tijdens de 
behandelingsprocedure, dus voordat de overheid een beslissing neemt. De projecten waar u 
bezwaar kunt indienen worden in het publieke omgevingsloket aangeduid met een oranje 
bol. 
 

 Een beroepschrift wordt ingediend als de bevoegde overheid al een beslissing nam over 
de omgevingsvergunningsaanvraag. De projecten waar u een beroepschrift kunt indienen, 
worden in het publieke omgevingsloket aangeduid met een blauwe bol. 
 
 

Analoog of digitaal indienen? 
 
U kunt uw beroepschrift zowel analoog (op papier) indienen, als digitaal. Deze handleiding 
handelt over digitale beroepschriften. De instructies om uw beroepschrift analoog in te 
dienen, vindt u op de gele affiche die op het terrein staat. 
 
 

Waar moet u uw digitaal beroepschrift indienen? 
 
Een derde persoon (‘het betrokken publiek’) start de opmaak van het beroepschrift via het 
Publieke Omgevingsloket. Eenmaal het beroepschrift is opgestart via dat Publieke 
Omgevingsloket, moet het worden aangevuld en opgevolgd via het gewone omgevingsloket. 
 
Het Publieke Omgevingsloket is https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/.   
Het gewone Omgevingsloket is https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/. 
 
  

https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/
https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/
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STAP-VOOR-STAP: Hoe moet het beroepschrift worden ingediend? 
 
STAP 1: Een beroepschrift opstarten via het publieke Omgevingsloket 

Zoek het dossier in het publieke omgevingsloket op via de zoekbalk of op de kaart, en klik 
vervolgens op “details”. 

 
 
In het detailscherm kunt u aangeven dat u een beroepschrift wil indienen. 

 
 
Vervolgens meldt u zich aan via uw e-ID, uw token of uw ItsMe-app, en kunt u starten met 
de opmaak van uw beroepschrift. 
 
 
STAP 2: Het beroepschrift opstellen. 

U moet in uw beroepschrift de redenen opgeven waarom u beroep aantekent. Deze inhoud 
kunt u aan uw beroepschrift toevoegen door de titel “INHOUD BEROEPSCHRIFT” aan te 
klikken, en vervolgens de 4 vragen te beantwoorden. 
 

 
 
Meer informatie over de dossiertaks kunt u hier vinden: 
www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroepen-procedure-dossiertaks-en-rolrecht 
 
 

http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroepen-procedure-dossiertaks-en-rolrecht
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STAP 3: Hoedanigheden en eventuele andere personen toevoegen. 

De persoon die het beroepschrift aanmaakt, krijgt automatisch de rol van ‘opsteller van 
beroepschrift’. Vooraleer een beroepschrift ondertekend en ingediend kan worden, moet de 
opsteller van het beroepschrift aangeven wie de feitelijke ‘indiener’ is. Dat kan de opsteller 
zelf zijn of iemand anders. Ook meerdere personen kunnen beroepsindiener zijn. 
 
Om uzelf de hoedanigheid van “indiener” te geven, klikt u op de titel “PERSONEN” en 
vervolgens op uw naam. 

 
 
Vervolgens selecteert u “NIEUWE HOEDANIGHEID TOEKENNEN”: 

 
 
Tenslotte selecteert u de hoedanigheid “indiener van een beroep”. 
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Als beroepsindiener een rechtspersoon is, dan moet u alleszins ook een natuurlijke persoon 
toevoegen die deze rechtspersoon vertegenwoordigt. Bij de natuurlijke persoon duidt u in 
dat geval geen hoedanigheid aan, maar wel een vertegenwoordiging. 
 

 
 

 
 
STAP 4: Het beroepschrift ondertekenen. 

Omdat meerdere personen betrokken kunnen zijn bij een beroepschrift, moeten alle 
beroepsindieners het beroepschrift ondertekenen. Na deze eerste ondertekening kan de 
inhoud van het beroepschrift niet meer worden gewijzigd. Indien nodig kan het wel 
ontgrendeld worden, maar dan moet het nadien opnieuw door alle betrokken personen 
ondertekend worden. Als de beroepsindiener een rechtspersoon is, moet het beroepschrift 
ondertekend worden door de natuurlijke persoon die deze rechtspersoon vertegenwoordigt. 

 
 
 
STAP 5: Het beroepschrift indienen. 

De laatste stap is het feitelijk indienen van het beroepschrift. 
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Wat na het indienen van het beroepschrift? 
 
Vanaf het moment dat de aanvraag wordt ingediend, krijgt de betrokken overheid toegang 
tot het beroepschrift en kan zij het onderzoek starten naar de volledig- en ontvankelijkheid 
van het beroepschrift. De overheid die het project heeft behandeld in eerste aanleg en de 
initiatiefnemers worden automatisch verwittigd van het ingediende beroepschrift. 
 
De beroepsindiener en de betrokken overheid kunnen verder communiceren via het 
Omgevingsloket, bijvoorbeeld om bijkomende informatie te vragen of te verlenen.  
 
Wanneer een beroepschrift volledig en ontvankelijk wordt verklaard, krijgt de 
beroepsindiener inzage in de behandeling van het project in laatste aanleg. Hij heeft ook 
automatisch inzage in de adviezen in laatste aanleg én de beslissing wordt aan hem 
betekend. Een derde beroepsindiener heeft echter geen inzage in de projectinhoud of in de 
behandeling eerste aanleg en kan eventuele wijzigingsverzoeken door de initiatiefnemer niet 
inzien.  
 
 

Hoe kan een aanvrager of een adviesinstantie een beroepschrift indienen? 
 
Een aanvrager of een adviesinstantie kan via het gewone Omgevingsloket een beroepschrift 
indienen. STAP 1 wordt dus overgeslagen. Voor het overige zijn de stappen dezelfde. 


