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Procedure voor het verlenen van toegang
Toegang tot het Uitwisselingsloket DSI door de lokale beheerder
Opladen van dossiers als plannende overheid
Om een verordenend plan of een verordening te kunnen opladen in het Uitwisselingsloket
DSI, dient u rechten te krijgen via Gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid. U dient hiervoor zelf
aan de lokale beheerder, verantwoordelijk voor uw organisatie, te vragen om u in Gebruikersbeheer
het recht “Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) Gebruiker” toe te kennen. Binnen dit recht
dient de lokale beheerder u het profiel “Plannende Overheid” toe te kennen.
Indien u niet weet wie lokale beheerder is, kan u dit navragen bij de 1700 infolijn of kunt u dit zelf
raadplegen via http://mijnprofiel-gebruikersbeheer.vlaanderen.be
Stappenplan voor lokaal beheerder binnen de eigen organisatie
1. Gebruiker aanmaken in gebruikersbeheer (https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be).
2. Werkrelatie met de eigen organisatie toekennen aan gebruiker. Zorg zeker dat
telefoonnummer en mailadres ingevuld is.

3. Gebruiksrecht ‘Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) Gebruiker’ toekennen aan
gebruiker en het Profiel: ‘Plannende overheid’ toekennen.
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Advies verlenen als adviesinstantie
Opgelet!
Er worden automatische mails verstuurd vanuit volgend mailadres:
noreply@omgevingvlaanderen.be
Gelieve dit mailadres toe te voegen aan uw contactpersonen.
Om een verordenend plan of een verordening te kunnen raadplegen in het Uitwisselingsloket
DSI en tevens advies te kunnen geven via dit loket, dient u rechten te krijgen via Gebruikersbeheer
van de Vlaamse Overheid. U dient hiervoor zelf aan de lokale beheerder, verantwoordelijk voor uw
organisatie, te vragen om u in Gebruikersbeheer het recht “Digitale Stedenbouwkundige Informatie
(DSI) Gebruiker” toe te kennen. Binnen dit recht dient de lokale beheerder u het profiel
“Adviesverlener” toe te kennen.
Indien u niet weet wie lokale beheerder is, kan u dit navragen bij de 1700 infolijn of kunt u dit zelf
raadplegen via http://mijnprofiel-gebruikersbeheer.vlaanderen.be
Stappenplan voor lokaal beheerder binnen de eigen organisatie
1. Gebruiker aanmaken in gebruikersbeheer (https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be).
2. Werkrelatie met de eigen organisatie toekennen aan gebruiker. Zorg zeker dat
telefoonnummer en mailadres ingevuld is.

3. Gebruiksrecht ‘Digitale Stedenbouwkundige Informatie (GIS) Gebruiker’ toekennen aan
gebruiker en het Profiel: ‘Adviesverlener’ toekennen.
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Toegang tot het DSI Validatieportaal door de lokale beheerder
Via deze webtoepassing kan u geografische data, die u moet aanmaken in het kader van de opmaak
van verordenende plannen en verordeningen, valideren en aanleveren aan uw opdrachtgever, de
plannende overheid. Daarnaast kan u ook dossierstukken via deze weg aanleveren. Zo kan het hele
dossier via dit portaal overgemaakt worden.

Opladen van geodata en stukken als ondersteunend medewerker
Om geografische data en stukken van een verordenend plan of een verordening te kunnen opladen
in het DSI Validatieportaal, dient u rechten te krijgen via Gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid.
U dient hiervoor zelf aan de lokale beheerder, verantwoordelijk voor uw organisatie, te vragen om u
in Gebruikersbeheer het recht “Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) Gebruiker” toe te
kennen. Binnen dit recht dient de lokale beheerder u het profiel “Ondersteunend medewerker” toe
te kennen.
Indien u niet weet wie lokale beheerder is, kan u dit navragen bij de 1700 infolijn of kunt u dit zelf
raadplegen via http://mijnprofiel-gebruikersbeheer.vlaanderen.be
Stappenplan voor lokaal beheerder binnen de eigen organisatie
1. Gebruiker aanmaken in gebruikersbeheer (https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be).
2. Werkrelatie met de eigen organisatie toekennen aan gebruiker. Zorg zeker dat
telefoonnummer en mailadres ingevuld is.

3. Gebruiksrecht ‘Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) Gebruiker’ toekennen aan
gebruiker en het Profiel: ‘Ondersteunend medewerker’ toekennen.

