
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring op eer 
 UiTPAS Zuidwest 

  



 

 2 

 

VERKLARING OP EREWOORD VOOR BALIEMEDEWERKERS 
 
Als baliemedewerker kom je vaak in contact met privacygevoelige informatie van UiTPAS 
houders: 

• Bij registratie geef je het rijksregisternummer in 
• Bij registratie en bij raadpleging zie je de persoons- en contactgegevens 
• Bij ticketverkoop zie je wie recht heeft op een kansentarief 
• Je kan de historiek van een pashouder nakijken 
• ... 

 
Deze informatie is niet altijd beperkt tot de pashouders uit je eigen gemeente. Vanuit het 
Sectoraal Comité van het Rijksregister wordt publiq, zuidwest en de deelnemende lokale 
besturen gemachtigd om toegang te bekomen tot deze gegevens en het rijksregisternummer 
te gebruiken. Elke toegang tot de gegevens en elk gebruik van het rijksregisternummer moet 
dus kaderen binnen de doelstellingen van UiTPAS. 
 
Er wordt van je verwacht dat je vertrouwelijk met deze informatie omgaat: enerzijds omdat 
de UiTPAS onder andere als doel heeft om stigmatisering van mensen in armoede tegen te 
gaan, anderzijds omdat publiq, haar partners en zuidwest zich ten volle achter de 
privacywetgeving scharen. Wie gegevens (zoals rijksregisternummer, adres, telefoon, 
emailadres) met ons deelt mag erop vertrouwen dat deze niet ter beschikking worden gesteld 
van derden en niet gebruikt zullen worden voor niet-UiTPAS doeleinden. 

 
Om dit ook technisch te garanderen, dien je volgende maatregelen te nemen en onderstaande 
verklaring te ondertekenen: 

• Werk met een persoonlijk UiTiD 
• Kies voor je UiTiD een paswoord dat voldoende complexiteit heeft 
• Schrijf je paswoord nergens op 
• Deel je paswoord niet met anderen, ook niet met collega’s 
• Bewaar nooit een offline overzicht van pashouders en hun gegevens 
• Meld je steeds af uit de applicatie op het einde van de werkdag 
• Verwijder zo snel mogelijk het account van een medewerker die niet langer in functie 

is. 
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ONDERTEKENING VERKLARING OP EREWOORD 
 
Ik, ondergetekende 
 
Naam en voornaam: __________________________________________________________ 

E-mailadres UiTid: ____________________________________________________________ 

Medewerker voor (naam organisatie): ____________________________________________ 

Werkend met UiTPASbalie (naam UiTPASbalie): ____________________________________ 

 
 
verklaar hierbij op erewoord dat ik de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de gegevens zal 
bewaren en hierbij alle bovenvermelde beveiligingsmaatregelen, vermeld op pagina 1 van 
deze verklaring in acht neem. 
 
Ik verklaar dat de gegevens op dit formulier echt en volledig zijn. 
 
Opgemaakt te (plaats): ________________________________________________________ 

Op (datum): _________________________________________________________________ 

 
Handtekening 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denk eraan een kopie van het ingevulde formulier te bewaren en uw paragraaf te voorzien op 
pagina 1 van deze verklaring. 


