INFORMATIE VOOR DE GEMEENTE – Web services
Contact FOD BOSA DG Digitale Transformatie
➢ FOD BOSA DG Digitale Transformatie : projectebirth@bosa.fgov.be
➢ Website : http://dtservices.bosa.be/nl/services/eBirth

Contact Servicedesk FOD BOSA DG Digitale Transformatie
➢ Servicedesk: servicedesk.dto@bosa.fgov.be – tel: 02 474 50 62 van 08:30 tot en met 17:00 uur

COMMUNICATIE PROJECT

Acties

Deliverables

Status

Communicatie naar de betrokken diensten
(presentatie van het project en de
implementatie ervan)

Wie

Wanneer

FOD BOSA DG
Digitale
transformatie

VOORBEREIDING VAN DE OPSTARTPROCEDURE
Acties
Het invullen van de
voorbereidingsdocumenten

Deliverables

Status

Checklijst_city_web_services_
NL (dit document)

Wie

Wanneer

Verantwoordeli
jke burgelijke
stand

EB_Voorbereidend_formulier
_voor_gebruik_eBirth_gemee
nten
VOORBEREIDING VAN HET GEBRUIK VAN DE WEB SERVICES eBirth
Acties

Deliverables

Status

Wie

Protocolakkoord in tweevoud tekenen en
terugsturen per post en een kopie via mail.

Protocolakkoord_NL_1 9.pdf

Verantwoordeli
jke burgelijke
stand

Meedelen van het publieke IP-adres van de
gemeente.

Email met publieke IP-adres

IT dienst /
leverancier

checklijst_city_web_services_NL

Wanneer

Het IP-adres dat in productie wordt gebruikt
voor de communicatie tussen de interne
toepassing van de gemeente en FOD BOSA
DG Digitale Transformatie moet zo snel
mogelijk worden meegedeeld om na te gaan
of dit IP-adres wel degelijk een openbaar
adres is.
Ter informatie :
Het IP-adres mag niet worden geconfigureerd
op het netwerk Publilink 1.0. Indien dit
netwerk gebruikt wordt moet de gemeente
een openbaar IP-adres buiten het netwerk
Publilink 1.0 hanteren.
Als de gemeente het netwerk Publilink 2.0
gebruikt zou er geen enkel probleem mogen
optreden.
We dringen er evenwel op aan om zo snel
mogelijk dit IP-adres te ontvangen om de
beveiliging van de communicatie van de
eBirth-gegevens te kunnen verzekeren.
Terugsturen naar projectebirth@bosa.fgov.be
Aanvraag FSB consumer certificaat indienen

TCRF invullen en terug sturen
naar projectebirth@bosa.fgov.be
Certificaat aanvraag invullen
en terug sturen volgens
inlichtingen

IT dienst /
leverancier +
Verantwoordeli
jke burgerlijke
stand

Vul beide documenten in voor het Sectoraal
Comité van het Rijksregister voor toegang
naar het RR en stuur ze naar het Sectoraal
Comité van het Rijksregister.
Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

Alle documenten en
inlichtingen vindt u op:

Verantwoordeli
jke burgerlijke
stand/ Dienst IT

http://www.privacycommission.b
e/nl/machtigingsprocedure-rr

commission@privacycommission.be

Stuur een kopie van beide documenten naar
projectebirth@bosa.fgov.be

Aanpassen van interne procedure voor het
gebruik van eBirth

checklijst_city_web_services_NL

N/A

Verantwoordeli
jke burgelijke
stand
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Analyseer de huidige processen voor de
geboorteaktes. Ontwerp een voorstel
aangaande de rollen en
verantwoordelijkheden
Opleiding van de gebruikers over de nieuwe
versie van de applicatie die in productie zal
komen.
Informatie over de nieuwe procedure.

N/A

Verantwoordeli
jke burgelijke
stand /IT
leverancier

IMPLEMENTATIE
Acties

Deliverables

Status

Wie

Configuratie van het netwerk (nakijken van
N/A
netwerkinstellingen proxy, firewalls, …). Voor
de FSB verbinding in productie : de IPadressen die toegelaten moeten worden zijn
193.191.245.107 en 193.191.245.113

IT dienst / IT
leverancier

Uitvoeren van een connectie test in productie Email met response en
request van de connectietest
+ tijdstip van de connectietest
naar projectebirth@bosa.fgov.be

IT dienst / IT
leverancier /
FOD BOSA DG
Digitale
Transformatie

Startdatum van de ingebruikname van de
nieuwe applicatie communiceren naar de
gebruikers

Verantwoordeli
jke burgelijke
stand

Wanneer

VRAGEN

Maatregelen te nemen in geval van problemen
Algemene informatie omtrent eBirth zoals ondersteuning, FAQ, downloads, documentatie, etc… kan
gevonden worden op de website http://dtservices.bosa.be/nl/services/eBirth/Gemeenten
Voor elke vraag betreffende de toegang tot de eBirth-toepassing of het gebruik van de eBirth-toepassing
kunt u zich wenden tot projectebirth@bosa.fgov.be
Voor problemen met de eBirth-toepassing zelf kan u zich wenden tot de service desk van FOD BOSA DG
Digitale Transformatie via mail servicedesk.dto@bosa.fgov.be of telefoon 02 474 50 62 (NL)

checklijst_city_web_services_NL
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