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Betreft: Aanvraag van toegang tot de gegevens van het Rijksregister

Geachte mevrouw Wauters,

Na het onderzoeken van uw aanvraag heeft de Dienst Toegang Rijksregister kunnen vaststellen dat uw aanvraag
ontvankelijk en gegrond is om aan te sluiten bij de Algemene Machtiging nr. 001/2021 van 11/08/2021.
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 kan deze terugvinden via
volgende link (onderaan de pagina),
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/aanvraag-toegang-tot-het-rijksregister/
Gelieve de ingevulde formulieren vervolgens te versturen naar volgend mailadres:
IPIB-ExterneBetrekkingen@rrn.fgov.be
De aansluiting ontslaat u niet van uw verplichting om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met
de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking
van de richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het is daarom uw verantwoordelijkheid
om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om de persoonsgegevens die u verwerkt te beschermen.
Verder wensen wij eveneens te verwijzen naar artikel 10 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen:
"Art. 10. Om gebruik te kunnen maken van een machtiging om toegang te krijgen tot informatie in het Rijksregister
van natuurlijke personen, om mededeling daarvan te ontvangen en/of om het Rijksregisternummer te gebruiken,
wijst elke overheidsinstantie, openbare of particuliere instantie, binnen of buiten haar personeel, een functionaris
voor gegevensbescherming (…) ”.
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De bevestiging dat u voldoet aan de voorwaarden van desbetreffende algemene machtiging beperkt op geen
enkele manier de toezichthoudende bevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Met de meeste hoogachting,
Voor de Dienst Toegang Rijksregister
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