
 /// Gebruikershandleiding 

 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen 

 

MAGDA ONLINE:  
BASISFUNCTIONALITEITEN 

 
Versie /// 0.1 

Publicatiedatum /// 22-05-2018  



Informatie Vlaanderen /// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
2 /// 18 22.05.18 /// Gebruikershandleiding – MAGDA ONLINE - 02.00 
 

Auteur: Philip Leenen 

Datum aanmaak: 04-04-2018 

Wijzigingsdatum: 22-05-2018 

Datum afdruk: 22-05-2018 

Interne bestandsnaam: Document2 

Documenthistoriek:  

Versie Opmerking Datum Auteur Status 
0.1 Creatie 04-04-2018 Philip Leenen Eerste 

versie 
     
     
     

  

Informatie Vlaanderen 

 

Hoofdzetel 

Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel 

+32 (0)2 553 72 02 

 

Regionale zetel 

Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent 

+32 (0)9 276 15 00 

 

informatie.vlaanderen@vlaanderen.be 



  /// Informatie Vlaanderen 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Gebruikershandleiding - MAGDA Online - 02.00 /// 22.05.18 3 /// 18 
 

INHOUD 

Inhoud...................................................................................................................................................................... 3 

1 Definities en afkortingen ................................................................................................................................. 5 

2 Gegevens die via MAGDA Online raadpleegbaar zijn ...................................................................................... 6 

3 Toegang tot MAGDA Online ............................................................................................................................ 7 

4 MAGDA Online openen en aanmelden ........................................................................................................... 8 

5 Finaliteit en informatievragen ....................................................................................................................... 11 

6 Wisselen van rol ............................................................................................................................................. 12 

7 Filtering van informatie ................................................................................................................................. 13 

8 Logging van informatievragen ....................................................................................................................... 14 

9 De menu-balk ................................................................................................................................................. 15 

10 Contactgevens ............................................................................................................................................... 16 

11 Documenteigenschappen .............................................................................................................................. 17 

11.1 Opgesteld door ......................................................................................................................................... 17 

11.2 Gerelateerde documenten ....................................................................................................................... 17 

11.3 Goedgekeurd door .................................................................................................................................... 17 

11.4 Verspreid onder restrictie ......................................................................................................................... 17 

11.5 Beschikbaar onder licentie ....................................................................................................................... 17 

 





  /// Informatie Vlaanderen 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Gebruikershandleiding - MAGDA Online - 02.00 /// 22.05.18 5 /// 18 
 

1 DEFINITIES EN AFKORTINGEN 

 

Term/Afkorting Omschrijving 

AAPD  Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie  

FodFin  Federale overheidsdienst Financiën  

KBO Kruispuntbank Ondernemingen 

MAGDA  Maximale gegevensdeling tussen administraties  

RRN / INSZ Rijksregisternummer 

VLABEL  Vlaamse Belastingsdienst. Wordt als bron gebruikt voor het ophalen van de 

gestructureerde zakelijke rechten en om na te gaan of de persoon op het eigendom 

woont.   
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2 GEGEVENS DIE VIA MAGDA ONLINE RAADPLEEGBAAR ZIJN  

Via MAGDA Online kan u informatieaanvragen doen omtrent volgende domeinen: 

Domein Beschrijving 

Persoon diensten voor persoonsgegevens. 

Kadaster diensten  voor kadastergegevens. 

Onderneming diensten voor ondernemingsgegevens 

LED diensten LED gegevens 

 

Op volgende pagina kan u zien om welke gegevens het gaat, en welke diensten u kan gebruiken om deze 

gegevens op te vragen: https://overheid.vlaanderen.be/diensten-magda-online 

 

https://overheid.vlaanderen.be/diensten-magda-online
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3 TOEGANG TOT MAGDA ONLINE 

Toegang tot MAGDA Online verloopt in twee stappen: 

1. Instanties die willen gebruik maken van de toepassing, moeten hiervoor op instantieniveau toegang 

aanvragen. Dit kan door het contactformulier in te vullen en daarbij aan te duiden dat u interesse hebt in 

MAGDA Online. Het contactformulier vindt u hier: https://overheid.vlaanderen.be/contactformulier-

magda-algemene-vragen  

  

2. Eens een instantie toegang heeft verkregen, is het aan een lokale beheerder om accounts aan te maken 

voor de gebruikers en om hen de nodige rechten toe te kennen. Dit gebeurt via het gebruikers- en 

toegangsbeheer (ACM/IDM) van het Facilitair Bedrijf. 

 

Pas daarna kunnen deze medewerkers van de instantie gebruik van MAGDA Online.  

 

Als u niet weet wie uw lokale beheerder is, kan u contact opnemen met de Vlaamse Infolijn (bel het nummer 

1700, of gebruik hun chat of mailfuncties). 

  

https://overheid.vlaanderen.be/contactformulier-magda-algemene-vragen
https://overheid.vlaanderen.be/contactformulier-magda-algemene-vragen
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4 MAGDA ONLINE OPENEN EN AANMELDEN 

De toepassing kan geopend worden via volgende link: http://magdaonline.vlaanderen.be/ 

U komt terecht op de aanmeldpagina: 

 

 

Aanmelden kan met eID, token, etc …  

  

http://magdaonline.vlaanderen.be/
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Daarna kiest u voor welke instantie u wil werken: 

 

 

Zodra u aangemeld bent, verschijnt een dienst-onafhankelijk zoekscherm. Dit scherm kan verschillen al 

naargelang de rol die geselecteerd is. 

 

OPMERKING: In de bèta-versie van MAGDA Online wordt afgeraden om het dienst-onafhankelijk zoekscherm 

te gebruiken. 
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TIP: Als het niet lukt om aan te melden, neem dan in eerste instantie contact op met uw lokale beheerder. 

Weet u niet wie dat is? Neem dan contact op met de Vlaamse Infolijn (bel het nummer 1700, of gebruik hun 

chat of mailfuncties).  
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5 FINALITEIT EN INFORMATIEVRAGEN 

De finaliteit van een actie bepaalt tot welke gegevens een gebruiker toegang krijgt. Zo blijft de 

vertrouwelijkheid van de gegevens gegarandeerd.  

Want iemand die ruimtelijk beleid vorm geeft, moet bijvoorbeeld geen zicht hebben op eigendomsrechten.  

 

OPGELET: Dit betekent dat gebruikers die meerdere rollen vervullen, steeds de juiste rol moeten selecteren 

om de gewenste informatie op te vragen. (Zie het deel ‘Wisselen van rol’) 
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6 WISSELEN VAN ROL 

Als u meerdere rollen hebt toegekend gekregen, kan u via het uitklapmenu (“drop-down menu”) rechts 

bovenaan de gewenste rol kiezen voor de taak die u wil uitvoeren. 
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7 FILTERING VAN INFORMATIE 

Bij elke informatievraag wordt gekeken naar de machtiging van de gebruiker. Die bepaalt of iemand toegang 

krijgt tot informatie over een onderwerp (een specifieke persoon, perceel…).  

Zo kan een ambtenaar van gemeente A bijvoorbeeld wel kadastrale eigendomsinformatie over een perceel in 

zijn eigen gemeente consulteren, maar niet over een perceel in gemeente B. Rijksregisterinfo is wel 

opzoekbaar buiten de gemeentegrens. 

 

Als de gevonden informatie niet toegankelijk is voor de gebruiker, dan verschijnt volgende boodschap: “Geen 

gegevens in antwoord wegens filtering”.  
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8 LOGGING VAN INFORMATIEVRAGEN 

De Vlaamse overheid wil transparant zijn naar de burgers en ondernemingen over hoe en waarvoor hun 

informatie wordt gebruikt. Daarom wordt elke informatieaanvraag via MAGDA Online gelogd. 

 

Hierbij worden volgende gegevens opgeslagen:  

• Referentie: uniek referentienummer van de vraag / het antwoord  

• Wat: dienst waarmee de vraag gesteld wordt  

• Wie: toepassing van de afnemer die de vraag stelt  

• Gebruiker: INSZ nummer van de persoon bij de afnemer die de vraag stelt  

• Waarom: hoedanigheid waarin de vraag gesteld wordt  

• Wanneer: tijdstip waarop de vraag / het antwoord verwerkt wordt  

• Volledig bericht: volledige inhoud van het bericht (enkel bij fout logging)  

• Over wie: identificatie van de persoon over wie de vraag en het antwoord handelen (enkel bij audit 

logging) 

 

Alle bewaarde gegevens kunnen gebruikt worden voor:  

Audit doeleinden  

• Opvragen van wie met welke toepassing de gegevens van een specifieke persoon opgevraagd heeft  

• Controle op de overeenkomst tussen ontvangen en verzonden gegevens  

• Wettelijk verplichte bewaring gedurende 10 jaar. De logging-gegevens worden slechts gedurende 6 

maanden online bewaard (zodat deze gegevens onmiddellijk opvraagbaar zijn). Daarna worden ze 

gearchiveerd voor een termijn van 9,5 jaar. 

Operationele doeleinden  

• Statistieken met betrekking tot het gebruik van de diensten  

• Oplossen van problemen bij het gebruik van de diensten  

 

Burgers zullen verderop de consultatie en verwerking van hun gegevens kunnen raadplegen, via de applicatie 

‘Mijn burgerprofiel’. 
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9 DE MENU-BALK 

In de menu balk ziet u tot welke domeinen u toegang hebt in de gekozen rol:  
 

 
 
Door te klikken op een domein, kan u zien welke diensten u kan gebruiken: 

 
 
OPMERKING: In deze handleiding worden de diensten van het domein ‘kadaster’ als voorbeeld gebruikt. 
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10 CONTACTGEVENS 

Agentschap Informatie Vlaanderen is elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

 

Postadres: 

Informatie Vlaanderen 

 

Hoofdzetel 

Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel 

+32 (0)2 553 72 02 

 

Regionale zetel 

Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent 

+32 (0)9 276 15 00 

 

E-mail: helpdesk.magda@vlaanderen.be 

 

Website: https://overheid.vlaanderen.be/magda  

mailto:helpdesk.magda@vlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/magda
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11 DOCUMENTEIGENSCHAPPEN 

11.1 OPGESTELD DOOR 

VERSIE DATUM WIE COMMENTAAR 

0.1 04-04-2018 Philip Leenen Eerste versie 

    

11.2 GERELATEERDE DOCUMENTEN 

VERSIE DATUM NAAM DOCUMENT OMSCHRIJVING 

    

11.3 GOEDGEKEURD DOOR 

VERSIE DATUM WIE 

   

11.4 VERSPREID ONDER RESTRICTIE 

 OPENBAAR = mag door iedereen gelezen en gebruikt worden, mag onbeperkt door-

gegeven worden aan derden 

 VERTROUWELIJK = mag enkel gelezen en gebruikt worden door personen voorafgaandelijk 

goedgekeurd door Agentschap Informatie Vlaanderen, mag enkel na 

voorafgaande goedkeuring door Agentschap Informatie Vlaanderen 

doorgegeven worden aan derden  

 GEHEIM = mag enkel gelezen en gebruikt worden door Agentschap Informatie 

Vlaanderen medewerkers, mag in geen geval doorgegeven worden aan 

derden 

11.5 BESCHIKBAAR ONDER LICENTIE 

 

Creative Commons: Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 2.0 

België ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/deed.nl ) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/deed.nl
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