MEDEDELING VAN PERSOONGEVENS AAN DERDEN, UITTREKSELS UIT HER
REPERTORIUM VAN DIV
Toetreding tot een bestaande algemene machtiging

De procedure
1.De instelling die toegang wil krijgen tot het bestand van de DIV moet een bepaald aantal
documenten invullen en terugsturen naar t het Informatieveiligheids-comité -Federale
Overheid.
Deze documenten
zijn beschikbaar op de website (https://dt.bosa.be/nl/ivc/ , rubriek:
algemene_machtigingen_federale_overheid
U mag de aanvragen en bijlagen sturen naar ivc@mail.fgov.be of
IVC_federalekamer@bosa.fgov.be.
2. Onder voorbehoud dat het Informatieveiligheids-comité (IVC) werd opgericht teneinde de
noodzakelijke expertises uit te voeren) gunstig over de beveiligingsmaatregelen oordeelt,
zendt laatstgenoemde een bevestiging naar de begunstigde dat deze wel degelijk beschikt
over de gevraagde machtiging. Deze bevestiging draagt de titel: "Deliberatie FO nummer +
datum" ). Er wordt een kopie van dit document naar de DIV verstuurd.
3. Zodra de DIV de kopie van de voornoemde machtiging heeft ontvangen, stuurt zij de
begunstigde van deze machtiging haar standaardmodel van overeenkomst over de
mededeling van gegevens (vooraf opgemaakt document in twee exemplaren) samen met
een unieke en verplichte informaticalay-out (web service) toe. Deze bevat een
contactformulier dat ingevuld en terug gestuurd moet worden aan de DIV.
4. Onder voorbehoud van de instemming van de genoemde begunstigde met de afspraken in
de door de DIV voorgestelde overeenkomst, alsook met de bepalingen van de
informaticalay-out (de begunstigde / de ontvanger maakt zijn akkoord kenbaar door
terugzending van de 2 door hem ondertekende exemplaren van de opgestelde
overeenkomst naar de DIV), start de IT-afdeling van de FOD Mobiliteit en Vervoer de
testfase van de elektronische gegevensuitwisseling op.
5. Nadat deze testfase gunstig werd afgerond, wordt het exemplaar van de overeenkomst
over de mededeling van persoonsgegevens (dat nu door beide partijen is ondertekend) naar
de medecontractant teruggestuurd. Met de verzending van dit exemplaar is de overeenkomst
bekrachtigd.
6. De genoemde overeenkomst wordt in de rubriek "Wegverkeer > Inschrijving van
voertuigen" van de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer bekendgemaakt.

