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Hieronder vindt u een samenvatting van uw gegevens

Aanvraag tot aansluiting op MAGDA

Organisaties

Contactgegevens

 Rol Voornaam Achternaam E-mail Telefoonnummer Organisatie

Indiener Voornaam1 Achternaam1 email@email.be +32 499 99 99 99 Organisatie
indiener

Business Voornaam2 Achternaam2 email@email.be +32 499 99 99 99 Organisatie
Business

Veiligheidsconsulent VoornaamDPO AchternaamDPO email@email.be +32 499 99 99 99 Organisatie DPO

Context van de Aansluiting

Afnemer

Naam Organisatie * Naam van uw organisatie

KBO Nummer KBO Nummer

OVO Code OVO code

NIS Nummer NIS nummer

Betrokken dienstenleverancier

Dienstenleverancier Dienstenleverancier







Business Context

Geef een algemene beschrijving van het project waarbinnen de aanvraag zich situeert (Wat is de huidige situatie? Waarom sluit je aan op

MAGDA? wat is de ToBe situatie?). Geef ook mee voor wie het project bedoeld is (specifieer voor welke ambtenaren, burgers, ondernemingen, …

het project een oplossing/verbetering zal zijn). *

Juridische Context

Vul hier uw use case in

Bevestigen
&

Indienen

https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/Eventmodule/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS8HHvY7p56e4GLQwJ6uPvYx4Bw91Pio0Wa8tEhskVorMvgBnvFmyXQ-6EYCu9lLFhz0K0gMBCBuTq4247B2S4TwUCNrjMoROPoafC_fEYlsQYy9alqTmSgL8bAxU17bi4VT3_cuQdqPF4F2VnU1C__pzQEtMJasg3X2t1oO1l8zHmxg%2FEwmjTcPfP2i5oVVrj7VqwQk1wMS2xaS-t6OaBLP_jbyjNRMgK2C4gDMHbuAaLG6U1mzEPd_9gomMPLcIZrMYD869dZJtAn5ZYmt9MKuu2EjUr90ULI_uTV4_pdGq1Q
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/Eventmodule/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS8WW2l7aj_gkqwzNgX22NuXE0UO5BmGOE4yd7TRLwG4ySTIV9MGrOciVX4UzeeUA8Tedff2iZykRCGEdID_s7OdUHq4JjQTc20jJn8cD_rKcduLF3BdLW8M6_rP2fjtLQThj5BZKn1Td8n0s229nKlGDa1a_U2zt_IWXjVV1zsMatVW%2F-M-pyhFzOvR4kLeCI-RCDcLNpvMbFmsRqE178t5CSy8nv13fmYgPidmnVrBKvxSUnyo5n4wHtn6Dl3Xu9IpEuZxLn-5WfLKLXzQtDonGddp3rJSgjM6TqESNLD9CcQ
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/Eventmodule/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS-MGh6otlb80ac4YAGysoACudpFitmlsBLGGn2puhiSJKGNWIzf2xaqs7pp4XS76w-_c_D3RKlbY4HGdiEmv-9LyTjUEi-PSnPdaSTiB9jblnf-BSbBzVRVj0igc5RlwOqs4T8TvAwKILyCjZgPZqLzn2QRdh_2BFEBDVujXGBUECB4%2FD6qUUuXG3_y_h9EC1_FMPNH55fJL2fXPSEPK3syd2aGmWP8TEx-3QPsHTF5u1FMRFxQGxJ5IuBm8Lp6JsDJSha8OiskkG5Ob202F-lDwoOnsIehYXNi0geTA54Qerw
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/Eventmodule/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS8WzpTv26LeMWnE-XkAtJVJwRbP1bl2WjWicsVyySHv2-3Eu3tHErpfys5PPL-xQzRKDW2wuVukHj7O_MMOsNoeTcnB2yRVfOREiRdV_uo5-NmqvH43YcN4UQCIkJvds_Eg3aaWdGhBqtUT_1QPMUf0t4igXd6EFRfq7rD6zNNnabL6%2FqdklpPaqGah5becIOF2nwtvsmkJTMkrgZ_UjGmQXcOQfvxRsJFb3vr4Xfh0UG8dhVWrbvNyCq5RskXS6ZB6C26t4vPrDoncDLTTlSJo8Z5EyLqicVQlmlVWCqRJ0Og
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/Eventmodule/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS-MliZwupZyPlexBGgXZdwWoI4AuF2oulJBJJPBJnz_v2xdKcLPUFxuTLn6BNyZ2PUocArrsAYpub_gXLRqcipvjNdygu7f8c2hVoj8eFxE4vuS18F3xvRgc4ZSPHvxsjYOu-oNBiFFMEmQaIH-Jsx5Smk_hj5XEVw8ey9IC18i7LG7%2F6Ata5EHoAC7HqjShHbru5d4KFgDgs5XiAnGUpHwzIhbTIiM-HN_pBTHANp3QlB9yPWQ1x9gUsaUo43QCZBZjbYn0ZqdhfTvqWNMutt-7h7ViVrSd6cbJ7eWsGr3IJA
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/Eventmodule/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS9bue_jzh3XsQigOPQfE9EMghSoYzqF57XcKXaZ5TopwQP5hzWC3pV70vFBpqT2duiAgSt9XT_8nJUuEqu0ZFLjmWC9fJEt804rIr_UKgVSfeM3U3iJR8LHNiYxPnuva2GIiW7lhEDSqFmvJ8K9znjBGrHvlbZO0xgiDyUG_Rtu4cSk%2FJk8CVcpmCwpXSZTiYzjURcJgjzG2LN3xk-rFXx32qOuh7EE-GJqefhcdT7dmszdOjXB4U5Tgy0LwkNJjK_mgdKpa1GZ0bdTZLVS4RoIRL8S1iL_nsv3Ppce1hcb9CA
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/Eventmodule/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS9YP6ElXZXhFUvWcD72HsTBMjGV2DwnfO_7RxutP5u5RlEPPmYYR78tHo0m-bz8uCExO2NVf54oCE-opwk5wEgBqU9u_UvLmvj-q1kfroPIAdB4Nmi-aTELHGarr1ZiXpyYz05fBn-9K3WYB1c4dtLWmvzBHerZVfROgjGQQhVvKVI_%2FjL_ifE0mVlnI9k-2-2Ql2Qsb-ZT55phtBBLYPAy0E32PAKGSHVL-Uzm0-nDLBJ1bP17WfuyE77zXPM6lXLVYVj9HMMnz1QVIlRM0S_HymWYtvn343iDY_CvIL7x9IQ
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/Eventmodule/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS-idYTArbDU2szOjbhiuM_ToUB-11R7mpEheIZRgffMRqK5tk3I_czh7DsVvI_LJXhBYwaHbfRMyYPpyoj7TCWcKMYVUjoiDFvmEXKERjO7rwOveHXhe5XLlOOiHRp0mPuN8DkW-QX9pLT-0_YU5PJzL3hcWUNW79IBTH0_-NOp3aQp%2FG3nFRuqgoQ2p1Mgj7PokXQUWCRnYjHyV-PMT3Rr3FiH2kZ94zJZ46zgYzpHBNugqj3RE-QE4Fy7WVyBsyZOTSn81DhdWrd_7wr2A1WrSNajvuo26--8CDj78eaar8g
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/Eventmodule/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS9OKYC1TL0lSHCwP8gSFFJ3BvckmDah3rue8WIjuhmZD18v7yTBlWLIsI4C-29YWUy6RlZvkHgEOB9Ebi6Biesm1drA5GRAtrLIrC0CkOtNY-rqV-vgpzZ-Xxqb5Nyan5pJiNX0E8SNoLsb-PvDyyKERoiiUGWWfVv8iXLyi0CrFsZK%2FIk-78_jw7NDNsxhdPWxjAWmRmcKzQZteKYB4bolA6t87_IKmocff9aIvQ0VfYxPySvPn0kCY7mkTlrX9KRTItctfxERt19Ns6dtRVGCx4zZhPRfuZqzXSFF_PJuA0w
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/Eventmodule/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS8wLgQQbII2QBGL8bbOHvtmNatNntl5xvSP7MysOMrw8JtU5y_Py_fYEg-p7PYS_vBCepXCKefGmzqSMWIOIlhzjQCxmhgki4xtfP1mV09WjcGVp0CH-ulNeW_2WWQtPEt9rHD1Yi65ALbQNzKmwhZRw28Fu-DDPzBfHS-lBgj76Itt%2FHQTEFxx150o151l0qzJ4L0s0V32VRpgBFtgS7J-KD7LIjMWCn81BHpJSGEtzleYXBY_Gw6lHoFC8ZP5QnNReHemwqRxuOc6t0buKjZ1J-Ctva82aV6Ty-ja0H45PGg
neirinew
Tekstvak
Vul aan

neirinew
Tekstvak
niet van toepassing voor MAGDA Online

neirinew
Tekstvak
Vul hier uw use case in bv. verifiëren echtheid diploma's en getuigschriften personeel ziekenhuis

neirinew
Tekstvak
Vul in met de juiste contactgegevens. Indiener, business contact (kan dezelfde persoon zijn) en DPO zijn steeds nodig, andere zijn optioneel.

neirinew
Stempel

neirinew
Tekstvak
Indiener: volgt de aansluiting opBusiness contact: is op de hoogte van de use case (waarvoor  MAGDA Online zal  gebruikt worden)DPO: is op de hoogte van de machtiging

neirinew
Onderstreping

neirinew
Tekstvak
Voorbereiding voorafGa naar link 1* om de aansluitingsaanvraag voor MAGDA Online domein LED (leer- en ervaringsbewijzen) te starten en volg de instructies op de volgende pagina's.Download de SWO via link 2* (Klant_template_MagdaAlgemeen), vul in met de gegevens van uw organisatie (nog niet ondertekenen) en laad het document op in stap 8. Enkel indien u dit nog niet deed voor aansluiting tot een ander domein.Gegevens van Digitaal Vlaanderen voor uw inkooporder (1000€ aansluitkost/domein):Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen Havenlaan 88 bus 30 1000 Brussel BTW: BE 0643 634 986 BE86 3751 1175 0850 
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Welke MAGDA-dienstenpakketten wil je gebruiken?

Welke MAGDA-diensten wil je gebruiken?

Machtiging

 Referentiecode Omschrijving Verwerkingsdoeleinde (finaliteit)

Heeft het project waarbinnen de aanvraag zich situeert een juridische basis (is het gestoeld op een wet, decreet, een opgelegde taak, …)? *

Kadastergegevens voor lokale besturen (FO 20/009 en RR 036/2020)

Geef hieronder het verwerkingsdoeleinde waarvoor je de gevraagde gegevens zult gebruiken. Indien het gaat om persoonsgegevens, herneem

het verwerkingsdoeleinde (finaliteit) waarvan sprake in de machtiging/beraadslaging/protocol waarmee je juridische toegang verleend wordt

tot de gevraagde gegevens. *

Wens je met deze aanvraag
persoonsgegevens op te halen?
*

  

Wens je toegang tot MAGDA
Online? *

  

FO 20/009 en RR 036/2020

Ja Nee

Ja Nee

PERSOON (= bron RR of
KSZ)

  

KADASTER (= bron AAPD)   

LED (= bron LED)   

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Samenwerkingsovereenkomst

E-mail adres voor het aanbieden van de SWO ter digitaal ondertekenen

emailondertekenaar@email.be

E-mail adres voor het versturen van de verkoopfactuur

emailfacturatie@email.be

Inkoopnummer of referentie voor op de verkoopfactuur

REF0487545

Pakket Inhoud Machtiging

Pakket MoPiloot/MOPRO -
Kadastergegevens voor lokale besturen
(FO 20/009 en RR 036/2020)

Kadaster.GeefEigendomstoestanden-02.00 AAPD MO 
Kadaster.ZoekEigendomstoestanden-02.00 AAPD MO 
Kadaster.ZoekPerceel-02.00 AAPD MO 
Onderneming.GeefOnderneming-02.00 KBO MO 
Persoon.GeefPersoon-02.02 RR MoPro 
Persoon.ZoekPersoonOpAdres-02.02 RR MoPro 
Persoon.ZoekPersoonOpNaam-02.02 RR MoPro 
Repertorium.RegistreerInschrijving-02.00 AIV MO 
Repertorium.RegistreerInschrijving-02.00 AIV MoPro

20/009

Component Bron Aanlevermethode Machtiging

neirinew
Tekstvak
beschrijf kort de juridische toelating bv. VTC machtiging i.k.v. ISQUA accreditatie

neirinew
Tekstvak
vul de machtiging in bv. Beraadslaging VTC nr. 23/2016 

neirinew
Tekstvak
duid JA aan

neirinew
Tekstvak
duid JA aan

neirinew
Tekstvak
duid 2x nee aan

neirinew
Tekstvak
duid JA aan

neirinew
Tekstvak
Vul in met de juiste gegevens

neirinew
Tekstvak
Stap 6 kunt u overslaan

neirinew
Tekstvak
Voeg hieronder nogmaals de machtiging(en) in

neirinew
Tekstvak
Kies het juiste MO pakket ** van diensten - typ hiervoor in de zoekbalk 'MO' om de keuzes te laten verschijnen

neirinew
Tekstvak
! Opgelet: dit is een voorbeeldpakket, kies zelf het pakket dat voor u van toepassing is uit de keuzelijst

neirinew
Stempel



01-10-2021 10:12 Magda Aansluiting v2

https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/DynamicForms/Page/Show/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS_9lQissWxRz5KtXEsNjHhxFEwuUVTn… 3/4

 Referentiecode Omschrijving Verwerkingsdoeleinde (finaliteit)

036/2020 Elke gemeente kan toegang hebben tot de
gegevens van het Rijksregister voor zover
deze toegang noodzakelijk is voor de
uitvoering van een taak van gemeentelijk
belang/intern beheer.

Leegstand, enz.

Samenwerkingsovereenkomst

 Omschrijving

Ingevulde overeenkomst in Word

Functioneel/technisch opzet

Aanvullende informatie





Naam van de applicatie
(Toepassingsnaam) *

MAGDA Online

Mijn applicatie staat buiten het netwerk van de Vlaamse overheid en ik heb FTP/batch diensten aangevraagd *

  

Betreft het een uitbreiding op een bestaande aansluiting? *

  

Wens je bepaalde elementen expliciet te hergebruiken uit bestaande aansluitingen? *

  

Architectuur

Er werd nog geen bestand toegevoegd

Toelichting bij architectuurtekening

Toelichting bij architectuurtekening

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Geef een benadering van het aantal opvragingen die u maximaal per dienst op jaarbasis zal doen, door hieronder de voor u geldende optie te

selecteren. *

Zullen deze opvragingen regelmatig gespreid zijn over het ganse jaar? *

Synergie met andere projecten

Streefdatum T&I

Streefdatum Productie

Is er een juridische deadline om

Voor welke andere toepassingen is de afnemer op MAGDA aangesloten?  Zijn er andere projecten die gerelateerd zijn aan deze aanvraag?

Minder dan 100.000 aantal dossieropvragingen per jaar

Ja
Nee

03.01.2022 

03.01.2022 



neirinew
Tekstvak
Voeg de ingevulde, nog niet ondertekende samenwerkingsovereenkomst toe

neirinew
Tekstvak
vul hier MAGDA Online in

neirinew
Tekstvak
duid NEE aan

neirinew
Tekstvak
Vul deze informatie verder aan

neirinew
Tekstvak
T&I en productie datum is bij MAGDA Online idem - zet hier best 2 maal een datum van circa 8 weken na vandaag

neirinew
Tekstvak
! Opgelet: dit is een voorbeeldmachtiging, voeg de machtiging toe die voor u van toepassing is

neirinew
Stempel

neirinew
Tekstvak
duid NEE aan indien dit een eerste aanvraag betreft, als u een uitbreiding zoals nieuwe LED-dienst wenst op een bestaande aansluiting kiest u 'Ja'

neirinew
Tekstvak
idem als vraag hierboven

neirinew
Tekstvak
Sla deze stap over
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Vorige  Bevestigen

de connectie te maken?

Toelichting deadline Toelichting deadline

Digitaal Vlaanderen verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens. Meer informatie met betrekking tot het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring die
je kan raadplegen via onderstaande link of kan opvragen via het e-mailadres privacy.digitaal@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen
kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Informatie Vlaanderen via het mailadres privacy.digitaal@vlaanderen.be. Ben je
het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie.

https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/Eventmodule/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS_wwioY7VE8hJwyy7H3z1h14joPJAk-p0boJ3dmGrfnl_AJjQDvRu6oV76CEizvaXJUotJrlyYrXFHBfuQ6nNeRqGcOGc_xeuSm4ayEabfVHgZ1Rxnqn85Gu991k4rQ4Z0L9Ir8wxrTvDXenHsHKh2LpZkKON1WqQKwin78PCH6WoKW%2FWunjHd1g95CH7UXRcGTNTEpqjVLbiYiZdRbh109F-yqbi9gI89zTOW0DJUeHMMiT-8DgP7Ky-qU2P_FihePnK32D3BSPcWU2DsnHBy2C1e5lDksO03i3LiOr6hhTCA
https://www.vlaanderen.be/over-vlaanderenbe/disclaimer
mailto:privacy.digitaal@vlaanderen.be
mailto:privacy.digitaal@vlaanderen.be
neirinew
Tekstvak
* Links:1 (aansluitingsformulier): https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/DynamicForms/Page/Show/CfDJ8Ft3RtGXKgRDjrIyzasdBgJIwiuEPAqdS31DqHn-3NTsEtuMzx0OqFxe0OXWG8dP0Yor6IPOw1EQUe7pzB54fbodk1z_0M7MVRfKT0h49xoDLUdCW3BuWmKeF28UwmG-pzEnoFkQeJxfUI2EX1ZGuPeCFPJS2KIOSgkekRuukOMu?path=MagdaAansluiting2 (samenwerkingsovereenkomst): https://overheid.vlaanderen.be/help/magda-online/toegang-tot-magda-online/kostprijs-en-samenwerkingsovereenkomst** Kies in stap 5 het juiste pakket:° in kader van de ISQUA accreditatie: Pakket MoPRO - Diplomagegevens voor ziekenhuizen (Isqua Accreditatie° andere: Pakket MoPRO - Diplomagegevens




