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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 voornaam.achternaam1@organisatie.be +32 499 99 99 99 Organisatie
indiener

Business Voornaam2 Achternaam2 voornaam.achternaam2@organisatie.be +32 488 88 88 88 Organisatie
Business

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/DynamicForms/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS8o5Ux48CqOfXWGSoZaH940zqSaZXSNDyJMSUITVtCLEFmgYnEicYrgpEulUbXcMWddjFfXGx38uELyElOM-QBPxJrfr9O_bhoCB91uxW0SZxsIvW_FbLdmQ4FKABS6b4pom5shD_PqBWnMopAwoNKd7eQCtntTziha3swpbgCUl_lo%2FlXEtabsw1bC1od3cigxGwwKzQYPg-1zikxYOz7pvli3yIuioCXt1dHCkfOS4K4xw-dJSA81ui2e7wZ2fzftihOYHFwhk0hFT9hPyBFySbRNmU9FaKws8t9OCxgVUrg
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/DynamicForms/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS9CBe0C6OhKSst2k6v8yzFh2rM1U9_GjJ8shTRYZX_FJwzGxN1ZBQN3WXJwYpkw4kTZBOcVmsDVG8iJUxSf7AKLDgL8rj1JxRzjYmMhfd5CnFGE7ZCY7oH5ZCEZA-7YJdCChiZGE_TSwEuwn6nlm8qx3rtY2AliI7YEo1lKEKQVZbIf%2FiBSvV8MAddd0ICi4rKIINftoc6ywJhmOYD1QsTInuech0jhTpkF8GRw39ezeEf7IakpdNw0zfPCYZa-__p0ujTqC3YPF1ltKgl6T-r20XA1JZMM8zcEQYWQ8Q0ziuA
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/DynamicForms/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS8kWYYxP6MSR9g9CqOHlthRCLavP07rCdj6KvxT0JBSttteW-W9_rX4nOW_R8ehQYgR6LfOChrWRG9Sm65A2bybupMD7QUa4A1-A0cgg-INV1vExdT8lxxukkY1SIZCzbCP8YHHreVLd9E7z-NS_spUN_7SJQSHyTbhzOzQXL3_Pt12%2F9s09tHiBPDg1axUC87jtzWQm66SizbtDGjaVsT3Kj5CYIt5vhOKowuYbY5ojppX20rat9TEKcteY7ySizyryWPwNNmMFBHKA8EihNMTIzHZGI9XqK4WsDbcaOLS2lQ
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/DynamicForms/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS9Fi4jMLO7-NH03xOV-pbwMxAJczYy2u6LFn2GHLfcDpUtGAbEZv5aapuiFZ6ps1nbANhQMSKbR1GVQcVStDEgbOo9TBdRooLUinge0Wqy3LrIP9xii855Z5HclK_lvsRkB8Vb4ac-la8RKEUF6jaKpMSWKcfxbhSULQfTZlTs7m6oR%2FI96k-OHYHd4JQ-YjRr_RZEgBUzDmE47gvjmcnxvBYFfRaJ7q1iA_rLxiwL7JDA-MeFMO4in7l0QAJ_3vqbahCfuC-FE3WNTTHVfI2P4AHQdzPUqF80yEm8PX3tN7tw
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/DynamicForms/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS_Pde5__fhmQIVXZzZF1d88yDn9s9hhgqsoPnvyKKMgKChvPLtcMriOFlgZbiInhcTXBEsxn-ACAeAPzghFOmrwq7z2DJVzOR2nUSby13aGrg6dlxjbnseXNTqLPGh8tD4obUPwkskQzCY8hOryc9-PiBzAIJ1MRB5Ad0nOBj4yhGZG%2FajcLaRYLjYlekzoM74EOqRU4tmIB4DITYIF8ckSyiRGG9OT42dQRwpP2YsQt6iTs-KmzccyDPmwBTb6Aai66MtFMLCEnS7fAnkz1p1jnOSxmMiBCuDdJi7BUITgHyQ
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/DynamicForms/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS9Toexn3v0OwgkWZkEu-Bx6jcM6EMURZDE6q-3CTJk1SHcaniAPXEvmhG1cieN3ZVrgz1AvaQfddpUEq-EPYJY9NgpL-edLa9UYjloWvdfRsjEVKEg3Qdj5BYyZbcKd7bLj2OAw8DFOwMY2RFP72ZHqw8844SRDoRbl02wbRsC_1lK7%2FSvn4CzGE-G2SI3NkpHAauHe6ui5s-Iw61rtWHgte1H7tNR8bfA552RPSP7OkJTJvC2VLELihKbxloy6_vEZoqj-Y0DoI1U7lkgKbAdQ6pVZ74p_05HR3Tm8TzStOqw
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/DynamicForms/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS_CbLuwlBdBzI61NLdWxCs0m7r3aAH-7o3e95Vd09azFSh2R98MM5ZQ8PxVfyzYnwux9_c23tM8wcaMkyrZmD52PxWqEDLL-CyDbjAraytwAZ_XrNtQ4I3Z6Qf1yZcSifn-X-EdksgmMxGZVnn167PNR-8oUaDg5zGtvpcPmBpdhl43%2FItiepaUjbDsHasGueHR-ZdGTlYi6pfcAililxxtHC3rL__s4evFszrk_W37fu9Gk5CmEjDSCfZLrVi6m_zYSstPFDxphO9M-jrn12CfzLFQuAq0NmpUxqG_YaKvIgQ
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/DynamicForms/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS-Z05SyZ2NHGp2XEorPgjgXqjM4NV0SH6Sw3mpyJ9VxvjrZSGDRy6eNuiReBMB5iXQYaEWvp8P_0myVr7q7Xxm2o_-aFMCZ3E4kIT4KJhvPdrPiCBIiwMpLSZUM7BkuiQ-FPi9m-tRdWW3iEIxSOii977Na6PC_nYqy9wgFVKuwXEUn%2FjT9iITgZ8agbPFfLBQX9flk5_ThijOrzsqxfXL_KWLMLtOj8H4NNuzHctnCAuRmTuCZAxN6E4x1chJsECqKLtUUoXC6MLLrMie10Bc8e6QIsHauPcHokz_6Y4CDWRw
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/DynamicForms/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS_QVA2TeD7s2KCImMO5JZtB5HkQ8q8Njt5oqsndB87Nm1Bnzuj3DBeeTg7hluo6F7szYHKfmdUFAZzBjqJBH473t3GY-WAtNvKLKg45nXOyvfxjZjNq_MeUqxuS2IVn-LaXNCOR2IFBl6TUmpwiuLz9iiFVB6PP0NGEpGErosBhe01y%2Fi09m-ZFgU1GOraTlOVuqUhfRY4V7nnFhjBCX-aL58XMRtoIf4_AdP8p2wEgPLuZnsWOPbdAtdRGnkZyF8NIeygJbrbJJCCSNwK-kvV174b7inTg3qqr-mjhKVQmihQ
https://dynamicforms.crmiv.vlaanderen.be/DynamicForms/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS-gbW8QTAQv4_Ttt-ylfF3LXjI2rCXO_24Z0zdxX0uNt1md8VaZx7SPn5VI-kZameFa4sNN8UOMhqcHdZBSEAhsxdB7-75ghFdotF0bL6wduQX4fdHBnxJBvNRBRBB0tZyuUi-HwXqAVJku82_PU4TnGaSvRX8KGmxqO7WoQMwaLDUf%2F0Soq6P1jYkc4iYFZf9tqWd2qa4LNc4BWsdJZV9Mxqa36GH7tPgWrHmk2QbRaKQD9WLzfSDJBVltXRsBiqQv5E-5hN63ZJjZhfAQMV7GPsplinVFJkOPaK4ZMqZh1Qw
neirinew
Tekstvak
Vul aan

neirinew
Tekstvak
niet van toepassing voor MAGDA Online

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

neirinew
Tekstvak
Vul hier uw use case in

neirinew
Stempel

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
Tekstvak
Voorbereiding voorafGa naar link 1* om de aansluitingsaanvraag voor MAGDA Online domein Persoon 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)

RR. nr. XX/XX XXX XXX

Samenwerkingsovereenkomst

 Omschrijving

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

Beschrijf kort de betreffende machtiging/beraadslaging

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? *

  

Vul hier de machtiging in

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

voornaam.achternaam@organisatie.be

E-mail adres voor het versturen van de verkoopfactuur

voornaam.achternaam@organisatie.be

Inkoopnummer of referentie voor op de verkoopfactuur

inkoopnummer of referentie voor de éénmalige aansluitkost op MAGDA Online van 1000€

Pakket Inhoud Machtiging

Component Bron Aanlevermethode Machtiging



neirinew
Tekstvak
beschrijf kort de juridische toelating

neirinew
Tekstvak
vul de machtiging/protocol in bv. beraadslaging RR. 045/2009

neirinew
Tekstvak
duid JA aan

neirinew
Tekstvak
duid JA aan

neirinew
Tekstvak
duid JA aan

neirinew
Tekstvak
duid 2 maal NEE aan

neirinew
Tekstvak
Vul in met de juiste gegevens

neirinew
Tekstvak
Deze stap (stap 6) kunt u overslaan door meteen op volgende te klikken

neirinew
Tekstvak
Vul hier nogmaals de machtiging in

neirinew
Stempel

neirinew
Stempel

neirinew
Tekstvak
Kies het juiste pakket** van diensten - typ hiervoor in de zoekbalk 'persoon' 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
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 Omschrijving

SWO ingevuld, nog niet ondertekend

Functioneel/technisch opzet

Aanvullende informatie

Vorige  Bevestigen



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
de connectie te maken?

Toelichting deadline

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

Toelichting deadline

Minder dan 100.000 aantal dossieropvragingen per jaar

Ja
Nee







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/DynamicForms/Page/NavigateToStep/CfDJ8M4Eu9v84l9JmW3p7WGylS9sqARsaQZKcIrdMqM23zSb3dINtWw0l-SsNI3aJkqTe2YQgvY99OmUoPdMVm-4YMOmnjVE57ovGY1BzrTtfQFfHoI8Xej0aYXt7EMM_XKFfSiYzRhtW2n42s0fU-NFqu_GAOeRzw1u_rehGR3F5Qfp-LfIHpkhggsGeCZ5N5nj4lcJ%2F7up5_azlJRnN-R4Y5KWn1Y5hqHu40w3OI7y18u8r8coaRBP41oOkVPSq3uUgDk7HixseLYEXak1TM66oPj4tlTOdqNZyHjneiFcObyq_d-6skPOJVzuCpQRCQ_AiXQ
https://www.vlaanderen.be/over-vlaanderenbe/disclaimer
mailto:privacy.digitaal@vlaanderen.be
mailto:privacy.digitaal@vlaanderen.be
neirinew
Tekstvak
Voeg de ingevulde, nog niet ondertekende samenwerkingsovereenkomst toe

neirinew
Tekstvak
duid NEE aan

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

neirinew
Tekstvak
idem als vraag hierboven

neirinew
Tekstvak
Sla deze stap over

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 12 weken na vandaag

neirinew
Tekstvak
vul hier MAGDA Online in
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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 machtiging RR 102/2014 Orafin Ingever: Pakket MoPRO Persoonsgegevens - Orafin Ingever (KSZ) (RR 102/2014)° voor lokale besturen: Pakket MoPRO - Persoonsgegevens voor lokale besturen° voor andere finaliteiten: Pakket MoPRO - Persoonsgegevens zoeken op ...: KSZ, RR, al dan niet inclusief historiek, ... maak de juiste keuze afhankelijk van uw machtiging




