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Uitoefening rechten van betrokkene 
 
 

FOD Mobiliteit en Vervoer 
t.a.v. DPO (9A64) 

City Atrium 
Vooruitgangstraat 56 

1210 Brussel 
dpo@mobilit.fgov.be 

 
 
Geachte mevrouw/heer, 
 
 
Hierbij stuur ik u een verzoek met betrekking tot de persoonsgegevens die u mogelijk over 
mij verwerkt (hierna: “mijn gegevens”). Dit verzoek kadert in uw verplichting onder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming om in te gaan op verzoeken die afkomstig 
zijn van personen van wie u persoonsgegevens verwerkt. 
 
Via dit formulier wens ik als betrokkene een verzoek in te dienen tot uitoefening van het 
volgende recht / de volgende rechten:  (gelieve aan te kruisen wat van toepassing is): 
 
Recht van inzage en kopie1 
 
Ik wens van u de volgende informatie te verkrijgen: 
 

 de betrokken categorieën van mijn gegevens die u verwerkt; 

 de doeleinden waarvoor u mijn gegevens verwerkt; 

 de periode gedurende welke mijn gegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat 
niet mogelijk is, de criteria die u hanteert om die termijn te bepalen; 

 indien mijn gegevens niet bij mij zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de 
bron(nen) ervan; 

 de categorieën van ontvangers aan wie u mijn gegevens heeft meegedeeld, of aan 
wie u ze (mogelijk) zult meedelen; 

 indien mijn gegevens worden doorgegeven aan een derde land en/of een 
internationale organisatie; welke passende waarborgen u hanteert voor deze 
doorgifte; 

 het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, 
alsook de nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de 
verwachte gevolgen van dergelijke verwerking op mij; 

 Ik wens een kopie van mijn gegevens te verkrijgen; 
Gelieve mij ………………………………. exempla(a)r(en) te verstrekken van mijn 
gegevens (gelieve aan te geven hoeveel exemplaren u van uw gegevens wenst te 
bekomen.) 

 
 
 

 

1 Een verzoek tot inzage en kopie zal niet steeds ingewilligd kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld het 
geval zijn wanneer OOIS wettelijk verplicht is om de betrokkenen niet in kennis te stellen van de 
overdracht van diens gegevens aan bepaalde overheidsdiensten. 
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Recht op rectificatie2 
 

 Graag wens ik mijn gegevens te verbeteren: 
 

Categorie (vb. adres) Gelieve aan te passen naar: 

  

  

  

 
Toelichting: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Recht van bezwaar3 
 

 Op basis van specifieke met mijn situatie verband houdende redenen wens ik 
bezwaar te maken tegen de verwerking van mijn gegevens. 
 

Toelichting: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Recht op beperking van de verwerking4 
 

 Graag verzoek ik u de verwerking van mijn gegevens te beperken.  
 

Toelichting: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

2 Een verzoek tot rectificatie zal niet steeds ingewilligd kunnen worden, bijvoorbeeld wanneer de 
gegevens niet onjuist blijken te zijn in het licht van de doeleinden waarvoor het OOIS ze verwerkt.  
3 Het bezwaar zal niet steeds ingewilligd kunnen worden. 
4 Een verzoek tot beperking zal niet steeds ingewilligd kunnen worden, bijvoorbeeld wanneer dit 
ongegrond gesteund is op de onrechtmatigheid van de verwerking door het OOIS. 



 

3/4 

Recht op gegevenswissing5 
 

 Graag verzoek ik u mijn gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen. 
 
Toelichting: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Recht op overdraagbaarheid van de gegevens6 
 

 Graag verzoek ik u mijn gegevens rechtstreeks over te maken aan een andere 
organisatie, namelijk (e-mail of adres): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Toelichting: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Recht op intrekking van mijn toestemming7 
 

 Graag wens ik mijn toestemming in te trekken. 
 
Toelichting: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ik herinner u eraan dat mijn aanvraag binnen een maand behandeld dient te worden; te 
rekenen vanaf de datum van ontvangst van dit schrijven. Indien de complexiteit het vereist of 
uw Dienst een te groot aantal aanvragen te verwerken heeft, zal deze termijn met maximaal 
twee bijkomende maanden verlengd worden. U bent evenwel steeds verplicht om mij binnen 
één maand na ontvangst van mijn verzoek in kennis te stellen van een dergelijke verlenging. 
 

 

5 Een verzoek tot gegevenswissing zal niet steeds ingewilligd kunnen worden, bijvoorbeeld wanneer 
het OOIS wettelijk verplicht is om bepaalde gegevens bij te houden. 
6 Een verzoek tot overdraagbaarheid zal niet steeds ingewilligd kunnen worden, onder meer omdat het 
recht beperkt is tot de gegevens die u zelf heeft verstrekt. 
7 Dit is enkel van toepassing indien de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd is op uw 
toestemming. 
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Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte 
herinner ik u er aan dat ik op grond van de artikelen 77 en 79 AVG respectievelijk het recht 
heb om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit8 en beroep bij de 
rechter in te stellen, indien ik van mening ben dat mijn rechten niet worden gerespecteerd of 
dat een verwerking van op mij betrekking hebbende persoonsgegevens een inbreuk vormt 
op de AVG. 
 
Indien u niet in staat bent mijn identiteit vast te stellen na mijn initiële vraag, brengt u mij 
hiervan op de hoogte. 
 
Ik wens dat u mijn verzoek beantwoordt: 
 

 via e-mail naar volgend e-mailadres:  
(gelieve in DRUKLETTERS te antwoorden) 
 
…………………………………………………… 
 

 per post naar onderstaand adres:  
(gelieve in DRUKLETTERS te antwoorden) 
 
 Naam: 
 Voornaam: 
 Straat: 
 Nummer: 
 Bus: 
 Postcode + gemeente: 

 
 
Hoogachtend, 
 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
Datum: 

 

8 Gegevensbeschermingsautoriteit, Durkpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be. 


