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1 WANNEER MOET U AANMELDEN? 

De inhoud van Wonen in Vlaanderen binnen www.vlaanderen.be is grotendeels publiek. Alleen pagina’s 
die aangeduid zijn met een ‘slot’-icoon zijn afgeschermd. Het gaat dan bijvoorbeeld over nieuwsberichten 
en -flashes, webinars en andere opleidingen, documenten (raamcontracten, modeldocumenten, …), ... 
 

 
 
Op de pagina zelf staat ook een melding onder de titel: ‘Deze inhoud is afgeschermd’. 
Om de inhoud van die pagina’s te zien, klikt u op de blauwe knop ‘aanmelden’. (optie 1) 
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U kunt ook altijd rechts bovenaan de website klikken op ‘AANMELDEN’ (optie 2). 
 
 

 

2 VOORWAARDEN OM TE KUNNEN AANMELDEN 

U moet beschikken over een sterke authenticatiemogelijkheid (zie verder bij punt 3.1), maar u moet ook 
het juiste ‘recht’ hebben. Dat recht ‘Webplatform Digitaal Vlaanderen Wonen’ vraagt u éénmalig aan bij 
Wonen in Vlaanderen via dit aanvraagformulier. Medewerkers van lokale besturen vragen dit niet aan bij 
Wonen in Vlaanderen, maar bij de eigen hoofdlokalebeheerder voor het Gebruikersbeheer van hun lokaal 
bestuur. 
 
U kiest in de tweede stap van het formulier - bij het veld ‘Keuzes voor toegang’ - voor de optie 
‘Afgeschermde inhoud website Wonen in Vlaanderen (hubs)’.  
 
U ontvangt een (automatische) e-mail van Gebruikersbeheer Vlaanderen zodra het recht aan u is 
toegekend. Pas dan kan u aanmelden. 

3 STAPPEN IN HET AANMELDPROCES 

3.1 STERK AUTHENTICEREN 

U meldt aan met één van de sterke authenticatie mogelijkheden. Bv. Itsme, eID, … 
 
Tip: activeer meerdere van deze mogelijkheden, zodat u altijd een optie heeft als er bij een service een 
panne is. Wonen in Vlaanderen is niet de aanbieder van deze authenticatiesystemen, dus kan u niet 
helpen hierbij. 

3.2 KIEZEN NAMENS WIE U AANMELDT 

U krijgt de keuze om aan te melden als natuurlijk persoon of als onderneming/organisatie. 
 
Voor de afgeschermde inhoud van Wonen in Vlaanderen kiest u de tweede optie, dus onderneming of 
organisatie.  
 

https://dv.formulieren.vlaanderen.be/content/forms/af/vlaamse-overheid/agentschap-wonen-in-vlaanderen/aanvraag-toegangen-wonen-in-vlaanderen.html
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OPGELET: Sommige sociale verhuurkantoren en medewerkers bij lokale besturen zullen eerder de optie 
‘lokaal bestuur’ zien staan. Ziet u drie opties bv. natuurlijk persoon én onderneming én lokaal bestuur? 
Wellicht is dan ‘lokaal bestuur’ de beste optie om zeker de inhoud zichtbaar te krijgen voor uw profiel. 
 
Personen werkzaam binnen de Vlaamse overheid kiezen best altijd voor de optie: ‘een entiteit van de 
Vlaamse overheid’. 

3.3 DE INHOUD VERSCHIJNT 

Na de vorige twee stappen moet de afgeschermde inhoud verschijnen.  
 
Krijgt u de allereerste keer toch nog een foutmelding? Dan is misschien uw toegangsrecht (zie punt 2) 
niet in orde. Vraag dit na bij helpdesk.wonen@vlaanderen.be. 
 
Heeft u al eerder aangemeld, maar krijgt u op een later tijdstip een foutmelding? Dan is er misschien een 
tijdelijke panne. Probeer het later opnieuw. Blijft het probleem, volg dan de stappen uit de foutmelding of 
contacteer helpdesk.wonen@vlaanderen.be. 
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