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Industrielaan 18 

9320 Aalst 

 

Uw contactpersoon T   

Magali Devacht 02/518.22.25.   

    
E-mail F  Brussel 
RRN-Access@rrn.fgov.be  02/518.22.75.  16-11-2020 

 

Betreft: Aanvraag van toegang tot de gegevens van het Rijksregister 

 

Geachte heer Rooms, 
 

Na het bekijken van uw aanvraag heeft de Dienst Toegang Rijksregister geconstateerd dat uw aanvraag 

ontvankelijk en gegrond is, om aan te sluiten bij de Algemene Machtiging nr. 003/2020 van 11-08-2020. 

 

Opmerking: uit de DPIA blijkt dat er een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid bestaat tussen ILVA en 

de gemeenten, daar de gemeenten de retributies/belastingen vaststellen. AM 003/2020 staat hier niet aan in de 

weg, zolang naar de gebruiker duidelijk wordt gecommuniceerd wie verantwoordelijk is voor de verwerking van 

een bepaald persoonsgegeven. Dit kunnen aldus meerdere partijen zijn. 

 

 

Er wordt toegang verleend voor volgende categorieën: 

Afvalophaling aan huis: 

 Naam en voornaam 

 Hoofdverblijfplaats 

 Datum van overlijden 

 Gezinssamenstelling 

 Geboortedatum 

 Rijksregisternummer 

Afvalophaling bij ondergrondse containers: 

Badges: 

 Naam en voornaam 

 Hoofdverblijfplaats 

 Datum van overlijden 

 Gezinssamenstelling 

 Geboortedatum 

 Rijksregisternummer 
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Facturatie: 

 Naam en voornaam 

 Hoofdverblijfplaats 

 Datum van overlijden 

 Gezinssamenstelling 

 Geboortedatum 

 Rijksregisternummer 

Recyclageparken 

Toegang: Rijksregisternummer 

Badges: 

 Naam en voornaam 

 Hoofdverblijfplaats 

 Datum van overlijden 

 Gezinssamenstelling 

 Geboortedatum 

 Rijksregisternummer 

Facturatie: 

 Naam en voornaam 

 Hoofdverblijfplaats 

 Datum van overlijden 

 Gezinssamenstelling 

 Geboortedatum 

 Rijksregisternummer 

  

Indien u momenteel nog geen toegang heeft tot het Rijksregister,  wordt u gevraagd om de zogenaamde 

"technische" formulieren luik A en B in te vullen; 

Indien u momenteel wel reeds toegang heeft tot het Rijksregister, wordt u gevraagd om het zogenaamde 

“technische” formulier luik C in te vullen; 

U vindt deze op het volgende adres (onderaan de pagina), 

http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/aanvraag-toegang-tot-het-rijksregister/ 

 

Gelieve de ingevulde formulieren te versturen naar volgend mailadres: 

IPIB-ExterneBetrekkingen@rrn.fgov.be  

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

 

 

Voor de Dienst Toegang Rijksregister 

 

Jacques Wirtz 

Directeur-Generaal 
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