öö Voor algemene informatie

0257 257 57 (Contact Center FOD Financiën)
öö Adres

FOD Financiën
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling
Koning Albert II-laan 33 bus 57
1030 Brussel

ivu.cei@minfin.fed.be
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NUTTIGE LINKS
öö Website van de FOD Financiën

financien.belgium.be

öö Voor uw online administratieve verrichtingen

myminfin.be

IVU
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EN -UITWISSELING

öö Website van de CSPI

www.scip-cspi.be
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öö Voor de bestelling van producten

D/2018-1418/23

CONTACT

JUNI 2018

WIE
ZIJN WIJ?

HOE ZIJN WIJ
GEORGANISEERD?

HOE KRIJGT U TOEGANG
TOT DE PATRIMONIUMINFORMATIE?

Onze Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling
(IVU) is in 2005 opgericht binnen de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de Federale
Overheidsdienst Financiën.

Onze administratie bestaat uit verschillende afdelingen die
elk specifieke taken uitoefenen (aflevering van producten,
kwaliteit van de gegevens, business architectuur, beheer
van de toegangen, onderhandeling over protocollen, ...).

De Afdeling Informatieaflevering is uw ‘uniek contactpunt’
en staat in voor het beheer van uw aanvragen om op grote
schaal digitale patrimoniuminformatie, waarvan de AAPD
de authentieke bron is, te verkrijgen.

De Afdeling Informatieaflevering en de Afdeling Privacy &
Protocollen zijn twee van die Afdelingen.

U kunt uw aanvraag indienen bij de Afdeling Informatieaflevering via het e-mailadres.

WAT
DOEN WIJ?
Onze belangrijkste taak bestaat erin de verzameling en
de uitwisseling van patrimoniuminformatie te beheren, te
organiseren, te ondersteunen, te bevorderen en te coördineren voor de AAPD, voor de FOD Financiën, maar vooral
voor onze partners en onze klanten.
Het verzamelen en het uitwisselen van die informatie
gebeurt via elektronische weg op een beveiligde en kwalitatieve manier.

datadelivery.ivu-cei.patdoc@minfin.fed.be

öö De Afdeling Informatieaflevering is het ‘uniek contact-

punt’ voor het afleveren van digitale patrimoniuminformatie in massa., Vb. , gegevens met betrekking tot
kadastrale percelen en hun eigenaars, statistieken, ...
öö De Afdeling Privacy & Protocollen verstrekt juridisch

advies over de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer bij de uitwisseling van gegevens. Zij onderhandelt ook over de akkoorden en de protocollen.

BELANGRIJKE OPMERKING
Aanvraag via de Coördinatiestructuur voor
Patrimoniuminformatie (CSPI)
U bent een openbare instelling of een naamloze vennootschap
van publiek recht en u wilt kosteloos digitale patrimoniumdocumentatie verkrijgen waarvan de federale Staat of een gewest

Daarnaast waarborgen wij het beheer van de toegangen en
organiseren wij de strategie van de integrale kwaliteit voor
alle patrimoniumgegevens van de AAPD. We beheren het
uniek loket voor de aflevering van patrimoniuminformatie
en realiseren de samenwerkingsakkoorden (protocollen).

(Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest of Vlaams
Gewest) authentieke bron is.
öö  U moet uw aanvraag indienen op het internetportaal van de
CSPI www.scip-cspi.be via het uniek contactpunt waarvan u
afhangt.
öö  Op federaal niveau staat het uniek contactpunt (SPOC) in voor
het beheer van de toegangsaanvragen tot de patrimoniuminformatie waarvan de gewesten de authentieke bron zijn.

