
r { ' ;  "

bzrI

Aan de Voorzitter van het
Oj"nUuut Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

Uw contactpersoon
Stefan Van de Venster

E-mail
stef an.vanderrenster@rrn' ibz'fgov' be

Rijksregister van de natuurlijke personen. 'Versturen van persoonsgegevens aan overheden en

gebruikers.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse {{en' -Àiô"t"n" 
Directie I nstettingen en-Bevolking

Riiksregister
Externe Re/aft'es

T
025182074

F
02 518 25 54

Uw referentie

Onze referentie
ru32n237lo7

Bijlagen
,|

Brussel
11 december2007

callcenter. rrn@rrn.fgov. be
www.ibz.rrn'fgov.be

Mevrouwen,

Mijne heren,

De beveiliging van de persoonss."9":.."1., is altiid een prioriteit geweest voor het Rijksregister' Recente

gebeurtenissen in het vJ;ù i;inirijk hebben nât oetang hiervan aangetoond; zij hebben bijgedragen tot een

iersnelde uitvoering van enkele projecten op dit vlak'

|nhetkaderVaneenbeterebevei | ig ingvandeverzendingVanpersoonsgegevensnaarandereoverhedenen
inri"f iinô* beoogt het Rijksregister de volgende maatregelen:

. Bevei|igde verzending van |ijsten op papier en van gegevensbestanden op digita|e drager;

. Uitbreiding van het systeem van afhaling ter plaatse;

. Uitbreiding van de bestaande toepassing 
..Fi|e Transfer Protoco|'' (FTP): gegevensuitwisse|ing via een

beveiligde verbinding op een TCP/IP-netwerk'

De diensten van het Rijksregister versturen aan uw instelling op dagelijkse basis de gele en groene fiches' met

betrekking tot de personen die ingeschreven zijn in het wachtregister'

DeverzendinqvandezeR-kaarten,diewordenverstuurdnaaraan|eidingVaneenbi jwerkinginhetbetrokken
Jo-s

Park Atrium
Koloniênstraat 11
1000 Brussel.

r 02 518 21 31
F 0221Q 10 31
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Ten einde u toe te laten de gewijzigde dossiers op te volgen, wordt voorzien in een elektronische afhaling van de

betrokken dossiers op een beveiligde webseryer (FTP) op het adres https://eidssl.rrn.fgov.be, die enkel

toegankelijk zal zijnvia de elektronische identiteitskaart. De gepreciseerde uitleg betreffende de wijze om toegang

te verkrijgen tot de server zal U worden meegedeeld in de loop van januari 2008.

De naam, het identificatienummer en het nummer van de elektronische identiteitskaart van de ambtenaar die door

u gemachtigd wordt om toegang te hebben tot deze server moet vôôr 11 januari 2008 worden meegedeeld aan

de Dienst Externe Relaties van het Rijksregister door middel van bijgevoegd formulier.

Ondertussen zal er, voor de verzending van de R-kaarten, gebruik gemaakt worden van het beveiligde transport
van Group4S (sealbags- beveiligde transportzakken- zoals gebruikt voor het transport van de elektronische

identiteitskaarten naar de gemeenten)'
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Aanwiizing van de ambtenaar die gemachtigd wordt om toeqang te hebben tot de
FTP-server van het Riiksreqister voor het elektronisch afhalen van de R-kaarten

De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeente

.. . .  wi jst  aan:

De heer / Mevrouw

Naam: . . . . . .

Voornaam :  . . . . . .

ldentificatienummer Rijksregister : ...

Nummer van de elektronische identiteitskaart : ........

NIS-code van de gemeente : ......

Telefoonnummer :  . . . . . . .

Faxnummer :  . . . . .

E-mai ladres :  . . . . . .

om toegang te hebben tot de FTP-server van het Rijksregister voor het elektronisch afhalen van de
R-kaarten.

Vôor de Raad van het O.C.M.W.,

De Voorzitter, De Secretaris.

Opmerkins: iedere wijziging moet onmiddellijk worden meegedeeld aan de dienst Externe
Relaties van het Rijksregister.


