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Beste ouders 

 

Recentelijk vroeg de club jullie om bij het vernieuwen van het lidmaatschap ook het 
rijksregisternummer door te geven. 

Hoewel vele sport- en vrijetijdsorganisaties dit al jaren opvragen, is dit bij ons de eerste keer. 
Mogelijk stelt u zich hierbij de vraag of wij geen privacyregels met de voeten treden. 

De sportsector heeft wettelijk een uitzondering gekregen via het decreet van 10 juni 2016 
“houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector” om het 
rijksregisternummer van haar leden op te vragen en te gebruiken bij dataverwerking.  

Het rijksregisternummer is een uniek nummer dat noodzakelijk is om toegang te verkrijgen tot 
het rijksregister, waaruit we o.m. de geografische gegevens halen die wij en Sport Vlaanderen 
nodig hebben om analyses te doen en vergelijkingen te maken. We hebben geen enkele andere 
manier om het rijksregister te raadplegen, vandaar dat per decreet een uitzondering geregeld is 
voor onze sector. 

Eens de clubs alle info m.b.t. uw inschrijving hebben ingevoerd, wordt de toegang tot deze 
informatie voor jullie club afgesloten en is het rijksregisternummer ook niet langer zichtbaar 
voor hen. Andere informatie, zoals bijvoorbeeld adresgegevens, blijven dat wel. Ook de 
medewerkers van de zwemfed of van Sport Vlaanderen hebben geen toegang tot deze 
informatie. Wij stellen ook een erkende en opgeleide ‘data protection officer’ aan om de GDPR-
regels strikt te volgen. Wij worden hierin ook bijgestaan en gemonitord door onze 
koepelorganisatie, de Vlaamse Sportfederatie (VSF). 

Behalve een anonieme analyse van data worden uw gegevens niet gebruikt. Wij verkopen of 
ruilen deze niet met derde partijen en we hebben er zelf ook geen toegang toe. We garanderen 
uw privacy te allen tijde. 

Wij hopen dan ook dat u uw medewerking zal willen verlenen aan de registratie. 

 

Met sportieve groeten 

Het zwemfed-team 
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