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Aanmelding/mutatie IV-coördinatoren Inspectieview Bedrijven enkelvoudig 

Aanmeldingen voor gebruikers van Inspectieview bedrijven moeten getekend worden 

door een gemandateerde Inspectieview Coördinator. Deze IV Coördinatoren worden 

aangewezen door de directeur van de organisatie. Na ondertekening dient dit 

aanvraagformulier per e-mail worden gestuurd aan: FB_inspectieviews@ilent.nl  

 

Organisatie               :   
gemeente, provincie, e.d. 

Verantwoordelijke :  

Functie  (directeur of gelijkwaardige functie) 

Organisatieonderdeel :  

Handtekening 

Datum :  

               

Gegevens  IV Coördinator 1 Nieuw/ 

Mutatie 

Naam IV-coördinator   

Functie   

Organisatie onderdeel   

E-mail adres   

Telefoonnummer   

Mobiel nummer   

  IV Coördinator kent en is akkoord met de Gebruikersvoorwaarden IV Bedrijven. 

  IV Coördinator is verantwoordelijk voor een actuele administratie van gebruikers. 

Handtekening 

 

 

 

 

Gegevens  IV Coördinator 2 Nieuw/ 

Mutatie 

Naam IV-coördinator   

Functie   

Organisatie onderdeel   

E-mail adres   

Telefoonnummer   

Mobiel nummer   

  IV Coördinator kent en is akkoord met de Gebruikersvoorwaarden IV Bedrijven. 

  IV Coördinator is verantwoordelijk voor een actuele administratie van gebruikers. 

Handtekening 
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Gebruiksvoorwaarden Inspectieview Bedrijven 

versie 1.7 d.d. 18 januari 2018 

Binnen de webapplicatie Inspectieview Bedrijven wordt de mogelijkheid geboden gegevens 
te bekijken van (rijks) inspectiediensten en andere organisaties die als toezichthouder actief 
zijn. De aangesloten leveranciers stellen gegevens beschikbaar aan Inspectieview Bedrijven 
via hun informatiesystemen. 

De verschillende leveranciers (bronhouders) hebben hun eigen informatie-beveiligingsbeleid, 
maar in zijn algemeenheid geldt voor alle gegevens dat deze geclassificeerd worden als 
Departementaal Vertrouwelijk. Bijzondere gegevens worden aangemerkt als Departementaal 

Vertrouwelijk als het geen Staatsgeheim betreft, maar waarvan kennisnemen door niet 
gerechtigden nadeel kan toebrengen aan het belang van één of meeroverheidsorganisaties. 
Dit betekent dat openbaarmaking hiervan tot imagoschade kan leiden. Sommige leveranciers 
stellen alleen gegevens van eerstelijns-inspecties ter beschikking. Daarnaast kunnen 
leveranciers voor een beperkt aantal onderwerpen besluiten de gegevens niet uit te 
wisselen. 

Inspectieview Bedrijven toont gegevens van inspecties en overtredingen van bedrijven. De 
aangesloten leveranciers stellen die gegevens beschikbaar met het doel de inspectielast voor 
bedrijven te verminderen en het selecteren van bedrijven voor inspecties te verbeteren. 

Medewerkers van inspectiediensten (afnemers) gebruiken de gegevens alleen om te bepalen 
of een bedrijf al of niet bezocht moet worden en om het soort inspectie te bepalen (licht of 
zwaar, kort of lang). Het gebruikmaken van de gegevens voor het voorbereiden en uitvoeren 
van eigen inspectiewerkzaamheden c.q. analysedoeleinden voor inspectiebeleid is 
toegestaan als u deze gegevens als Departementaal Vertrouwelijk behandelt. Verder kunnen 
de gegevens gebruikt worden door andere bestuursorganen om adviezen te onderbouwen 
over al dan niet gewenste controle bij bedrijven, over het wel of niet afgeven van 
vergunningen/ontheffingen aan bedrijven, of over het wel of niet aangaan van contracten. 

Dit gebruik valt binnen de doelbinding van de registraties van de verschillende leveranciers. 

Elke andere vorm van gebruik van de gegevens is niet toegestaan. In Inspectieview 
Bedrijven wordt in de logging maximaal drie jaar bijgehouden wie welke vragen stelt aan het 
systeem. Dit wordt gedaan om de performance van het systeem te bewaken en om mogelijk 
misbruik te kunnen onderzoeken. 

Voor zover de Rijksregelgeving omtrent Informatiebeveiliging (BIR) en Bijzondere Informatie 

(VIR-BI) niet op u van toepassing is, wordt uitgegaan van een conform gedrag en handelen.  

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit te kunnen aantonen. 

 

 

 


