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HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER 
 

Ga naar het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid: 

https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be/ 

Kies de gewenste aanmeldmethode. 

 

  

https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be/
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Kies voor de tab “een onderneming of organisatie”  

 

 

Kies Nieuwe persoon toevoegen. 
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Tik het rijksregisternummer in om de gebruiker toe te voegen en ga ‘verder’. 

 

 

Controleer de gegevens en voeg de gebruiker toe door ‘Verder’ te klikken. 

 

Bevestig de gegevens. 
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Koppel de gebruiker aan de organisatie door op de knop te klikken. 

 

Kies de organisatie uit het drop-down-veld ‘Organisatie naam’, behoud de categorie 

‘Vaste Medewerker’. 

 

Vul het emailadres en telefoonnummer aan en ga verder. 

 

Bevestig de gegevens. 
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Ken het gebruiksrecht toe door de betreffende knop te klikken. 
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Kies uit de lijst ‘Homologatie Voertuigen Fabrikant’ en ga verder. 

 

Ken het gebruiksrecht toe (kies hier dossierverantwoordelijke) en ga verder. 
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Betekenis van de rechten: 

Dossier Verantwoordelijke: heeft alle rechten, kan dossiers aanmaken, bewerken en indienen 

Dossier Medewerker: heeft beperkte rechten, kan geen dossiers aanmaken en indienen maar wel 

aanvullen en bewerken. 

Raadpleger: heeft beperkte rechten, kan enkel dossiers inkijken 

Externe Dossier Medewerker: wordt gebruikt om consulenten te laten meewerken aan dossiers 

(nog niet actief) 

 

Controleer de gegevens en indien alles OK bevestig. 

 

 

De gebruiker kan nu de toepassing gebruiken. 

 

Enkele opmerkingen: 

Er wordt regelmatig om een reden gevraagd.  Dit mag optioneel ingevuld worden 

doch hoeft niet. 

De begin- en einddatum zijn velden die afhankelijk van de relatie van de persoon 

met het bedrijf aangepast kunnen worden.  De einddatum staat standaard op de 

datum van vandaag +4 jaar en mag gewijzigd worden. 
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Om snel te kunnen anticiperen op een gewijzigd personeelsbestand is het recht om 

wijzigingen uit te voeren aan de bedrijven gegeven.  Zij worden dan ook geacht om 

wijzigingen ook in het gebruikersbeheer bij te houden.  


