Technische Diensten, GIS en Vergunningen
GIPOD - Inname Openbaar Domein
Vlaanderen verplicht u om vanaf 1 maart 2019 naast de reeds verplichte grote
werken ook kleinere werken met ernstige hinder of omleiding te registreren in het
Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD). Dat heeft de nood tot
een overkoepelend systeem Inname Openbaar Domein bij heel wat openbare besturen aangewakkerd.
Cevi/Logins lanceert in november 2017 een geïntegreerde oplossing waarbij de volledige
werkstroom van aanvraag tot vergunning en (indien nodig) betaling wordt opgevangen.
Via een online loket kan de burger na authenticatie een aanvraag indienen voor zichzelf of
voor een organisatie waar hij deel van uitmaakt, zodat hij ook in naam van een werkgever
of instantie een aanvraag kan indienen. De aanvrager kan op een kaart aanduiden waar
precies deze inname zal plaatsvinden. Naargelang het soort van inname krijgt de aanvrager al een zicht op de mogelijke kosten. Bij inname van parkeerplaatsen kan de aanvrager
aanduiden over welke parkeerplaatsen het precies gaat en ziet hij onmiddellijk wat de
overeenkomstige kost hiervan zal zijn.
Aan de kant van de behandelaar belandt de aanvraag in een backofficetoepassing, waar alle
vereiste adviesinstanties voor een bepaalde aanvraag hun advies verlenen. Op die manier
kan de politie het signalisatieplan aanpassen en de preventiedienst van de hulpverleningszone een advies formuleren.
Zijn de adviezen verleend, dan kan er een vergunning afgeleverd worden of kan er via een
koppeling met de notulering een collegedossier opgemaakt worden. Eenmaal beslist en
digitaal ondertekend komt de vergunning terug in het backofficepakket. Op dat moment
kan de behandelaar het versturen.
Na goedkeuring wordt de vergunning gegenereerd en gebeurt de doorgave naar GIPOD
via 1 druk op de knop.
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Deze geïntegreerde oplossing maakt gebruik van vertrouwde componenten zoals het
Cevi/Logins e-Loket, zakenmagazijn en geoloketten, binnen een gekende interface.
Interesse? Vraag gerust een demo of offerte aan op maat van uw bestuur.

09 264 07 01
09 233 05 24
contactcenter@cevi.be
http://www.cevi.be

Logins NV
Gnrl De Wittelaan 17 B32
B - 2800 Mechelen

'
6
*
;

015 45 48 50
015 45 48 89
info@logins.be
http://www.logins.be

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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