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Pagina 1 Blauwdruk:
Fa

se Proactieve informatievoorziening op website Indienen aanvraag Verwerken aanvraag Opvolgen aanvraag Communicatie binnen aanvraagperiode Communicatie na afhandeling aanvraag
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nt Ik zoek op de website van de stad of 
gemeente wat ik moet doen om  een vraag te 
stellen of een (aan)vraag, vergunning, premie 

of subsidie in te dienen

Ik (of mandaathouder) vind alle info die ik 
nodig heb om een aanvraag te kunnen doen.

Ik kom terecht op een scherm waarop ik als 
nieuwe medewerker mijn onderneming kan 
aanmaken of me als bestaande ondernemer 

digitaal (e-id, Itsme...) kan aanmelden.

Ik (of mandaathouder) vind alle info die ik 
nodig heb om een aanvraag te kunnen doen, 

vul het aanvraagformulier in, kan beschikbare 
digitale documenten aanvragen en andere 

nodige documenten opladen.

Ik ontvang updates over mijn aanvraag op 
digitale manier en kan real time de status van 

mijn dossier opvolgen. 

Ik kan via deze digitale weg met de 
behandelaar van mijn aanvraag 

communiceren en aan mijn aanvraag 
informatie toevoegen of wijzigen wanneer dit 

nodig is.

Ik kan zelf instellen mijn voorkeursmethode 
doorgeven voor het ontvangen van het 

resultaat van mijn aanvraag en ontvang deze 
ook of uitsluitend digitaal wil ontvangen. 

Ik kan mijn ondernemersproducten en 
historiek van aanvragen op elk moment 

digitaal raadplegen. 

Ik kan op eenvoudige manier digitaal een 
aanpassing in mijn ondernemerssituatie 

melden en hoef niet zelfstandig uit te zoeken 
of dit van invloed is op mijn actieve 

ondernemersproducten bij het lokale bestuur

Ik stel mijn vragen aan aan een stad die…<mij 
als ondernemer niet doorverwijst> 

Ik kan aangeven of en op welke manier ik in 
de toekomst op de hoogte wil gehouden 

worden van ondernemersrelevante informatie 

Ik kan contactgegevens van mijn onderneming 
aanpassen  en de gegevens die de stad heeft 

over mijn onderneming controleren en 
valideren
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Website lokaal bestuur Loket website lokaal bestuur - Loket website lokaal bestuur/e-
loketondernemers.be

- e-mail/ebox

Loket website lokaal bestuur/e-
loketondernemers.be

- e-mail/ebox
Website lokaal bestuur
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Gebruiksvriendelijke en herkenbare look&feel 
door gebruik Vlaamse Bouwstenen (Header, 
ACM/IDM, etc..) en inhoudelijke allignering 

tussen de besturen

Gebruiker vindt vlot de weg naar de juiste 
aanvraag

-Wizard voor ondernemeringsvergunningen

Voor de ondernemer is vooraf duidelijk welke 
informatie voor de aanvraag van 
ondernemersproducten nodig is.                     

FAQ voor ondernemersvragen van 
(pre)starters

Intuïtieve en gebruiksvriendelijke 
aanvraagflow ondernemersproducten

- Eenvoudig inloggen via ACM/IDM
-Hergebruik gegevens uit authentieke bronnen 

voor vooraf (gedeeltelijk) ingevulde 
aanvraagformulieren

- Aanvraagflow zoveel mogelijk digitaliseren: 
rechtstreeks opvragen en kunnen delen van 

digitale documenten en attesten.  
Ondernemers die drempels ervaren bij 

digitale aansluiting ondersteunen we via 
empowerment en verwijzen waar relevant 

door naar het aanbod van Digibank om 
uiteindelijk de weg naar Digitaal 
Ondernemersloket te faciliteren

Via de website van het lokale bestuur en 
afhankelijk van de voorkeursmethode via 

Vlaams niveau (eloketondernemers/ebox) 
worden met de ondernemers updates en de 

status van aanvragen gedeeld.

'Het ondernemersloket toont mij de 
acceptatie of weigering van mijn 

(aan)vraag/vergunning. Bij weigering wordt 
aangegeven welke informatie nog moet 

worden aangeleverd. 

Op het ondernemersloket kan ik de beslissing 
raadplegen en de attesten en vergunningen 

raadplegen.

'Indien een controleur op bezoek komt kan 
ondernemer afhankelijk van zijn 

voorkeursmethode de vergunning digitaal 
consulteren of op papier tonen. 
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Gebruik herkenbare header Vlaanderen door 
integratie met benodigde koppelingen

Opstellen beslissingsbloom en ontwikkelen 
wizard voor ondernemingsvergunningen

Generieke informatievoorziening van 
ondernemersproducten wanneer het gaat om 
federale en gewestelijke wet- en regelgeving 

die via ondernemersproducten bij de drie 
lokale besturen is doorgevoerd

Automatisch generen en versturen van 
ontvangstbericht via CRM

Procesvereenvoudiging door gebruik 
authentieke databronnen zoals CRAB, KBO  

waardoor manuele controle niet meer nodig is 
'Automatische update van ondernemersdata 

via het ondernemersloket en de generieke 
bouwstenen oa (V)KBO                                       

'De doorlooptijd van vergunningen zal 
gemiddeld gezien afnemen ten opzichte van 

de huidige situatie door het verbeteren van de 
juistheid/volledigheid van ingediende 

aanvragen 
De verbeterde informatievoorziening en 

aanvraagflow zorgt voor minder 
onduidelijkheden voor de ondernemer en 

daarmee voor minder vragen aan de dienst 

Controle op volledigheid (aan)vraag. Indien 
niet volledig wordt dit in het systeem 

aangegeven, waaribij automatisch een 
melding naar de ondernemer gaat. 

'In de CRM omgeving wordt de aanvraag 
verwerkt: controle gegevens, controle op 

volledigheid, eventueel doorsturen naar ... 
voor controle of goedkeuring. 

Overname gegevens voor opmaak CBS besluit 
(zal  in deze fase nog niet automatisch 

gebeuren) in e-decision, cobra of andere 
toepassing. 

Automatische verzending van berichten naar 
aanvrager bij elke wijziging in dossier.

Dossierbeheersysteem voor bijhouden 
ondernemersproducten per vestiging

Opvolging van dossiers op basis van rollen en 
niet op basis van personen, zodat bij 

afwezigheid van personeel verder kan worden 
gewerkt

'De afgewerkte vergunning/ (aan) vraag wordt 
als afgewerkt aangeduid en komt in het 

overzicht van afgewerkte dossiers.  Duidelijk 
overzicht van de afgewerkte 

vergunningen/aanvragen met de nodige 
documenten

Het antwoord op de vraag of de beslissing 
mbt aanvraag wordt overgenomen in de CRM 
omgeving. Er wordt automatisch een bericht 
verstuurd naar de ondernemer. 'In de CRM 

omgeving blijft de informatie opgeslagen en 
raadpleegbaar

Gegevens over de aanwezigheid en voortgang 
van dossiers wordt binnen CRM gedeeld 
tussen collega's, zodat eenvoudig een 

overzicht van interactie per 
ondernemer/vestiging kan worden 

geraadpleegd
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Ondernemer kan op 1 plaats zelf zijn 
bedrijfsgegevens invoeren en up to date 

houden waarbij ondernemer gestimuleerd 
wordt om gegevens aan te passen in my 

enterprise
Ondernemer kan op 1 plaats 24/7 terecht om 

vragen te stellen of aanvragen te doen aan 
stad of gemeente.

Hergebruik van de gegevens + overzicht voor 
de ondernemer

Globaal overzicht op e-loket ondernemers
Mogelijkheid voor lokaal bestuur om nieuwe 
dienstverleningen op te starten (bvb. lokaal 

aanbesteden, lokale gazellen lijst, gerichtere 
communicatie)

Ontvangstbevestiging gebeurt automatisch en 
digitaal

Automatische verzending van berichten naar 
aanvrager bij elke wijziging in dossier.

Automatische verzending van antwoord of 
beslissing naar de ondernemer

Duidelijk overzicht van de afgewerkte 
vergunningen/aanvragen met de nodige 

documenten

Digitaal Ondernemersloket


