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1. Login 

 

Zodra uw aanvraag voor een vergunning door de gemeente Berlaar goedgekeurd wordt ontvangt u 

een mail met daarin de URL https://berlaar.front-yard.be. Hiermee komt u op het Frontyard 

webportaal terecht. U kan dan inloggen met uw mailadres. In de mail u toegestuurd door de 

gemeente ontvangt u geen wachtwoord. De eerste keer dat u inlogt klikt u op de link “Wachtwoord 

vergeten” en maakt u een eigen wachtwoord aan.  

Als u later uw wachtwoord niet meer weet, is het mogelijk om via de link “Wachtwoord vergeten” 

een nieuw wachtwoord aan te maken. 

https://berlaar.front-yard.bem/
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2. Wachtwoord vergeten 

 

Als u op de link “Wachtwoord vergeten” klikt krijgt u dit scherm. Hier kunt u uw email invullen. Na 

het invullen en verzenden van uw email, wordt er u per email een nieuw wachtwoord toegestuurd. 

3. Ontheffingen overzicht 

 

Eens ingelogd krijgt u een overzicht van al uw ‘ontheffingen’ – dit zijn uw vergunningen zoals 

aangevraagd en u toegekend door de gemeente. In dit voorbeeld een ‘vaste’ vergunning,  

‘parkeerplaats’ genoemd, in de Berlaarapplicatie als ‘bewoner’ opgenomen en te verstaan als 

permanente vergunning.  
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In totaal werden er 4 types ‘ontheffingen’ opgenomen :  

1. Bewoner (maximaal 2 nummerplaten) – uw voertuigen als bewoner 

2. Bezoeker (maximaal 5 nummerplaten) – voor de voertuigen van uw regelmatige bezoekers 

zoals gedocumenteerd in uw aanvraag en gecontoleerd door de gemeente 

3. Zelfstandige (maximaal aantal ifv effectief voertuigenpark) – voor uw voertuigen in het kader 

van uw zelfstandige activiteit  

4. Dag (onbeperkt aantal nummerplaten) – een éénmalige aanvraag voor één dag, 24u geldig. 

Om deze vergunning te bewerken, bijvoorbeeld omdat uw voertuig tijdelijk of permanent een ander 

nummerplaatkenteken heeft, klikt u op de knop “Bewerken”. Deze knop vindt u rechts naast de 

betreffende vergunning (“verblijfsrecht”). 

4. Bewerken (vaste) ontheffing 

 

U heeft binnen het menu “Bewerk vergunning” alleen de mogelijkheid om uw 

nummerplaatkenteken(s) aan te passen. De geldigheid in tijd en dagen evenals het toegestane aantal 

kentekens wordt door de gemeente beheerd. 

5. Aanmelden van uw bezoekers 
In het webportaal is het mogelijk om de nummerplaat van het voertuig van uw bezoek aan te melden 

voor de toegang tot de Hertstraat op één specifieke dag (dag ontheffing/vergunning). Uw bezoek 

heeft dan recht op toegang voor de aangevraagde dag. Mocht u dit vergeten zijn, dan kan U ook 

achteraf het nummerplaatkenteken van uw bezoek aanmelden (tot maximaal 24 uur na de dag van 

het bezoek). 

U dient zich ervan bewust te zijn dat u verantwoordelijk bent voor het aanmelden van de 

nummerplaatkentekens van uw bezoek. De incidentele ontheffing geldt één dag. U dient bij ieder 

bezoek het nummerplaatkenteken opnieuw aan te melden. We raden u aan terughoudend om te 

gaan met het verstrekken van vergunningen aan verschillende bezoekers.  
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6. Dag ontheffing (vergunning voor bezoekers) 

 

In het tabblad “Dag ontheffing” kunt u via de knop “Vergunning toevoegen” een ontheffing voor één 

dag aanmaken. U kunt via de knop “Bewerken” de ontheffing aanpassen en met de knop 

“Verwijderen” de tijdelijke ontheffing uit het systeem verwijderen.   

7. Nieuwe “dag ontheffing” aanmaken 

 

Bij het toevoegen van een nieuwe “dagontheffing” moet u het nummerplaatkenteken van uw bezoek 

opgeven. U kunt daarbij aangeven voor welke dag deze tijdelijke ontheffing actief moet zijn. Let op : 

de uitzonderlijke dagontheffing moet minstens vijf opeenvolgende werkdagen in het systeem op 

actief blijven staan. Een aanvraag voor een bepaalde dag geeft u in als : van die dag (bijvoorbeeld 

01/05/2020) tot de volgende dag (dus 02/05/2020). 
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