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Algemene directie instellingen en bevolking 
- contactpersonen

Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 BRUSSEL

Algemene directie

Luc VANNESTE
Directeur-
generaal

02/518.21.80 02/518.21.19 luc.vanneste@rrn.ibz.fgov.be

Secretariaat

Marina DE VOS Bestuurschef 02/518.21.81 02/518.21.19 marina.devos@rrn.ibz.fgov.be

Stafdiensten

P&O, B&B, LOG

José VERHEGGEN Adviseur 02/518.21.96 02/518.25.18 jose.verheggen@rrn.ibz.fgov.be

Quang TRINH Attaché 02/518.21.91 02/210.10.91 quang.trinh@rrn.ibz.fgov.be

Communicatie

Luc SMET
Adviseur-
generaal

02/518.22.71 02/518.21.19 luc.smet@rrn.ibz.fgov.be

Koen Schuyten Attaché 02/218.20.24 02/518.25.17 koen.schuyten@rrn.ibz.fgov.be

Interne Controle

Louisa De Wever Attaché 02/518.23.82 02/518.21.50 louisa.dewever@rrn.ibz.fgov.be

Projectbeheer

Joachim Van Eyck Attaché 02/518.20.23 02/518.25.17 joachim.vaneyck@rrn.ibz.fgov.be

Secretariaat

Ghislain MAILLARD Bestuurschef 02/518.22.49 02/518.25.17 ghislain.maillard@rrn.ibz.fgov.be

ICT

Jonathan Soldati Attaché 02/518.20.23 02/518.25.17. jonathan.soldati@rrn.ibz.fgov.be

Communicatie

Koen Schuyten Attaché 02/518.20.24 02/518.25.17. koen.schuyten@rrn.ibz.fgov.be

Verkiezingen

Stephan DE MUL Attaché 02/518.22.11 02/518.20.86 stephan.demul@rrn.ibz.fgov.be

Régis TRANNOY Attaché 02/518.20.58 02/518.20.86 regis.trannoy@rrn.ibz.fgov.be
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Rijksregister

Christiane ROUMA
Adviseur-
generaal

02/518.20.31 02/518.21.25 christiane.rouma@rrn.ibz.fgov.be

René FRERE Adviseur 02/518.21.41 02/518.21.25 rene.frere@rrn.ibz.fgov.be

Dienst Applicaties

Daniel PEDOUX
Adviseur-
generaal

02/518.22.70 02/210.10.70 daniel.pedoux@rrn.ibz.fgov.be

Marc RUYMEN Attaché 02/518.22.65 02/210.10.65 marc.ruymen@rrn.ibz.fgov.be

Henri SNYERS Attaché 02/518.22.64 02/210.10.64 henri.snyers@rrn.ibz.fgov.be

Frank MAES Attaché 02/518.22.54 02/210.10.54 frank.maes@rrn.ibz.fgov.be

Ludo
VANDERSPIKKEN

Attaché 02/518.22.62 02/210.10.64 ludo.vanderspikken@rrn.ibz.fgov.be

Dienst Exploitatie

Eric ROELANDT
Adviseur-
generaal

02/518.22.06 02/518.25.50 eric.roelandt@rrn.ibz.fgov.be

Jean CUVELIER Attaché 02/518.22.90 02/518.25.50 jean.cuvelier@rrn.ibz.fgov.be

Jean-Claude 
DUVIVIER

Attaché 02/518.21.55 02/518.25.50 jean-claude.duvivier@rrn.ibz.fgov.be

Externe relaties

Erwin HERTENS
Adviseur-
generaal

02/518.20.75 02/518.23.02 erwin.hertens@rrn.ibz.fgov.be

Relaties met de klant

Johan BILLIET
Adviseur-
generaal

02/518.20.76 02/518.23.02 johan.billiet@rrn.ibz.fgov.be

Stefan VAN DE 
VENSTER

Attaché 02/518.20.74 02/518.25.54 stefan.vandevenster@rrn.ibz.fgov.be

Jean-François 
HEYVAERT

Attaché 02/518.22.50 02/518.25.54 jean-francois.heyvaert@rrn.ibz.fgov.be

Bevolking en Identiteitskaarten

Etienne VAN 
VERDEGEM

Adviseur 02/518.22.12 02/518.20.86 etienne.vanverdegem@rrn.ibz.fgov.be

Christiane
VERBEIREN

Attaché 02/518.21.27 02/518.20.86 christiane.verbeiren@rrn.ibz.fgov.be

Christophe 
VERSCHOORE

Attaché 02/518.20.46 02/518.20.86 christophe.verschoore@rrn.ibz.fgov.be

Wetgeving en Beleidsvoorbereiding

Lucien RENDERS Adviseur 02/518.20.43 02/518.22.13 lucien.renders@rrn.ibz.fgov.be

Isabelle DELHEZ Attaché 02/518.22.44 02/518.22.13 isabelle.delhez@rrn.ibz.fgov.be

Dienst Protocol

Eddy VAN DEN 
BUSSCHE

Adviseur
(Protocolchef)

02/518.22.38 02/518.23.09 eddy.vandenbussche@rrn.ibz.fgov.be

Lisette NOYNAERT

Administratief
medewerker 
(adjunct van de 
protocolchef)

02/518.20.38 02/518.23.09 lisette.noynaert@rrn.ibz.fgov.be
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Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten

R. ANDERSEN
Eerste Voor-
zitter van de 
Raad van State

Secretariaat

Frankie SCHRAM Attaché 02/518.20.73 02/518.22.13 frankie.schram@rrn.ibz.fgov.be

Vaste Commissie voor Taaltoezicht

Koningsstraat 47, 1000 BRUSSEL

Park Atrium, Warandeberg 4, 1000 Brussel

Annelies 
VAN CAUWELAERT 
- DE WYELS

Voorzitster 02/518.23.34 02/518.26.10
annelies.vancauwelaert@rrn.ibz.
fgov.be

Secretariaat

Ann
VERSCHRAEGEN

Administratief
deskundige

02/518.23.37 02/518.26.10 ann.verschraegen@rrn.ibz.fgov.be

Directie van de Diensten van de Vaste commissie voor taaltoezicht

Jean-Marie BUSINE
Adviseur-
generaal

02/518.23.90 02/518.26.10 jean-marie.busine@rrn.ibz.fgov.be

Theo VAN SANTEN
Adviseur-
generaal               

02/518.23.16 02/518.26.10 theo.vansanten@rrn.ibz.fgov.be

Secretariaat

Nadine 
CLAUWAERT

Administratief
assistent

02/518.23.18 02/518.26.10 nadine.clauwaert@rrn.ibz.fgov.be

Yolande DERNIEST
Administratief
medewerker

02/518.23.92 02/518.26.10 yolande.derniest@rrn.ibz.fgov.be
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Regionale afvaardigingen van het Rijksregister

Plaats Verantwoordelijke Adres Telefoon Fax E-mail

BRUSSEL / 
WAALS-
BRABANT

DECELLE Robert Rijksregister
Park Atrium, Koloniënstraat 11
1000 Brussel

02/518.21.92
02/518.21.95

02/518.25.57 rr.brussel-hoofdstad@rrn.ibz.fgov.be
rn.bruxelles-capitale@rrn.ibz.fgov.be
rn.brabant-wallon@rrn.ibz.fgov.be

HENEGOUWEN CAPRON Bernard Rue Verte 13
7000 MONS

065/40.05.70 065/40.05.89 rn.hainaut@rrn.ibz.fgov.be

LUIK BOULANGER Sophie* Quai Marcellis 35
4020 LIEGE

04/341.17.75 04/341.09.94 rn.liege@rrn.ibz.fgov.be

LUXEMBURG PICARD Jean-Luc Place des Fusillés
6700 ARLON

063/22.04.96 063/22.44.51 rn.luxembourg@rrn.ibz.fgov.be

NAMEN VAUSE Fabienne Rue Pépin 3 – 1er étage
5000 NAMUR

081/22.89.89 081/22.77.36 rn.namur@rrn.ibz.fgov.be

LIMBURG PEETERS Marielle Voorstraat 39c
3500 Hasselt

011/35.27.22 011/24.26.86 rr.limburg@rrn.ibz.fgov.be

VLAAMS-
BRABANT

PEETERS Marielle Deelgemeentehuis Kessel-Lo
Heuvelhof 1
3010 LEUVEN

016/25.56.86 016/25.65.61 rn.vlaams-brabant@rrn.ibz.fgov.be

ANTWERPEN BOLS Tom** Koningin Elisabethlei 24, bus 4
2018 ANTWERPEN

03/238.33.36 03/216.94.54 rn.antwerpen@rrn.ibz.fgov.be

WEST-
VLAANDEREN

NOLLET Geert Ridderstraat 13
8000 BRUGGE

050/34.61.33 050/34.63.20 rn.west-vlaanderen@rrn.ibz.fgov.be

OOST-
VLAANDEREN

DE SMEDT Kristien St. Lievenslaan 31
9000 GENT

09/268.62.00 09/268.62.08 rn.oost-vlaanderen@rrn.ibz.fgov.be

* coördinator van de Franstalige afvaardigingen
** coördinator van de Nederlandstalige afvaardigingen



Bijlagen

70naar inhoud

3 Praktische inlichtingen

Websites :
Rijksregister: http://www.ibz.rrn.fgov.be

Verkiezingen: http://www.ibz.rrn.fgov.be en http://verkiezingen2007.belgium.be

Elektronische identiteitskaart: http://eid.belgium.be

Toepassing “Mijn dossier”: https://www.mijndossier.rrn.fgov.be

De toegangsuren van het Rijksregister zijn de volgende:

Raadpleging van het “Rijksregister van de natuurlijke personen”: 24u op 24.

Bijwerking van het Rijksregister van de natuurlijke personen:
maandag tot vrijdag: van 7u30 tot 20u30 
zaterdag: van 9u00 tot 12u30

De helpdesk BELPIC en NETWERK is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar.
Tel.: 02/518.21.17 (N) – 02/518.21.16 (F)
Fax: 02/518.26.16
e-mail: helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

Het callcenter is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 8u30 tot 16u30. Deze dienst 
beantwoordt ook alle vragen met betrekking tot de toegangssleutels.
Tel.: 02/518.21.31
Fax: 02/210.10.31
e-mail: callcenter.rrn@rrn.fgov.be

Wat de voorlopige identiteitskaarten betreft, zijn de regionale afvaardigingen open voor het 
publiek van 9u tot 16u, en na afspraak, van maandag tot vrijdag.
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4Statistische informatie

A. Aantal transacties (natuurlijke personen)
Onder transactie wordt een ‘logische’ transactie verstaan d.v.z. het geheel van de gevraagde 
raadpleging of bijwerking en het antwoord dat daar het gevolg van is. Dit geheel wordt 
beschouwd als één enkele transactie, ongeacht het aantal informaties dat het antwoord bevat. 
De kracht van een transactioneel informaticasysteem wordt uitgedrukt in TPS (Transactions Per 
Second). Het transactionele informaticasysteem van het Rijksregister heeft een capaciteit van 
671 TPS. Deze waarde geldt enkel in de gunstigste omstandigheden. Onder normale omstandig-
heden haalt het systeeem van het rijksregister tot 40 logische transacties per seconde.

1° Algemeen overzicht 

2002
gem./
mnd 2006

gem./
mnd 2007

gem./
mnd

Collectes en bijwerkingen 15.821.098 1.318.425 13.104.512 1.092.043 12.888.396 1.074.033

Ondervragingen 111.549.300 9.295.775 214.489.342 17.874.112 246.042.132 20.503.511

TOTAAL 127.370.398 10.614.200 227.593.854 18.966.155 258.930.528 21.577.544

2002
gem./
mnd 2006

gem./
mnd 2007

gem./
mnd

Collectes (Tx 98) 271.347 22.612 268.646 22.387 274.397 22.866

Bijwerkingen (Tx 89, 97, 99) 11.525.560 960.463 11.401.842 950.154 11.289.616 940.801

Bijwerkingen van het identiteitskaartenbestand 
(Tx 95, 96)

2.275.940 189.662 179.955 14.996 116.086 9.674

Bijwerkingen van de verklaringen inzake 
orgaantransplantatie (Tx 93)

9.132 761 40.820 3.402 127.656 10.638

Bijwerkingen rijbewijs-FOD Mobiliteit(Tx 91) 1.739.119 144.927 1.213.249 101.104 1.080.641 90.053

TOTAAL 15.821.098 1.318.425 13.104.512 1.092.043 12.888.396 1.074.033

2° Overzicht van de Bijwerkingen en collectes, opgesplitst per type
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2002
gem./
mnd 2006

gem./
mnd 2007

gem./
mnd

Ondervragingen van naam-en 
voornaamcodes(TX 02, 90)

540.084 45.007 587.254 48.938 550.805 45.900

Ondervragingen op basis van het 
identificatienummer (Tx 11-17, 21-25, 29, 32-35, 
38, 42-49, 54-67, 75-79)

26.775.099 2.231.258 42.596.991 3.549.749 43.750.509 3.645.876

Ondervragingen van het binair dossier de 
computer-computer verbinding (Tx 80, 81)

12.943.248 1.078.604 37.287.603 3.107.300 25.512.042 2.126.004

Ondervragingen op nasis van de naam 
(Tx 10, 18, 20, 40)

17.963.409 1.496.951 32.610.120 2.717.510 33.078.883 2.756.574

Ondervragingen op een adres(Tx 36, 37) 4.398.593 366.549 8.957.086 746.424 9.103.707 758.642

Ondervragingen door het KSZ (Tx 70) 39.260.574 3.271.715 83.980.858 6.998.405 126.222.786 10.518.566

Ondervragingen van het bestand van de 
identiteitskaarten(Tx 27, 28, 30)

2.224.135 185.345 4.317.889 359.824 4.043.729 336.977

Ondervragingen in het kader van het 
wachtregister (Tx 50, 51, 52)

606.502 50.542 1.278.976 106.581 1.343.664 111.972

Ondervragingen in het kader van het politie-
informatica-project (PIP) (Tx 74)

5.420.641 451.720 652 54 501 42

Ondervragingen van het rijbewijs (Tx 92) 1.417.015 118.085 2.871.913 239.326 2.435.506 202.959

TOTAAL 111.549.300 9.295.775 214.489.342 17.874.112 246.042.132 20.503.511

3° Overzicht van de transacties, opgesplitst per type
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B. Elektronische post (systeem Pubexi van het Rijksregister)

D. Toepassingen rechtspersonen

2002
gem./
mnd 2006

gem./
mnd 2007

gem./
mnd

Transacties 1.572.605 131.050 1.918.579 159.882 1.948.526 162.377

C. Batchverwerking (natuurlijke personen) 
- Afdruk van individuele steekkaarten

Aantal
gem./
mnd

2002 2.782.594 268.252

2003 2.450.906 204.242

2004 2.397.302 199.775

2005 1.236.935 103.078

2006 915.218 76.268

2007 770.165 64.180

2002
gem./
mnd 2006

gem./
mnd 2007

gem./
mnd

Collectes (Tx 88) 33.365 2.780 37.769 3.147 44.204 3.684

Bijwerkingen (Tx 87) 115.747 9.646 211.448 17.621 120.899 10.075

Ondervragingen   (Tx 82 - 85) 807.722 67.310 98.489 8.207 77.366 6.447

TOTAAL 956.834 79.736 347.706 28.976 242.469 20.206
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5 Werken Externe Relaties - overzichtstabel 2007

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Gewone werken

Werkaanvragen 107 60 49 60 46 43 38

Aantal jobs 718 309 214 244 218 192 243

Gerechtelijke 
opzoekingen

19 30 116 43 15 38 7

Bijzondere 
werken

68 19 26 19 15 24 5

Vragen om 
inlichtingen

34 28 32 47 169 68 101

Werken onder 
forfaitaire
vergoeding

187 184 205 175 173 215 177

Levering
vertaalbestanden

32 28 31 32 28 31 32

Periodieke werken

Mutaties 109 109 109 109 109 109 109

Staistiek C1 243

Statistiek C 30 226

Statistiek C 38 230

Statistiek c 39 124

Statsitieken C50 
en C 54

253

Gezinshoofden 24 2

Etiketten A8 1

Lijst A8 1

Schoollijsten

Huwelijken 
83,58,48,43,en 
verder

Vrouwen 
geboren in 1949

Mannen geboren 
in 1944

Kinderen
geboren in 2002

Kinderen
geboren in 1996

Vreemdelingen 
geboren 1991

TOTAAL 2350 767 806 729 773 720 716
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Augustus September Oktober November December TOTAAL

43 38 56 28 52 620

187 217 267 177 402 3388

8 6 17 7 5 311

20 18 22 19 23 278

24 159 39 25 7 733

192 185 189 185 210 2277

31 28 32 36 25 366

109 109 109 109 109 1308

243

226

230

124

253

26

1

1

58 58

127 127

16 16

15 15

11 11

14 14

16 16

614 818 731 744 874 10642
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Omschrijving van de periodieke werken geleverd in het kader van het abonnement

Statistiek C1: Leeftijdspiramide

Statistiek C30: Structuur van de bevolking: de spreiding van de bevolking naar Belgen, 
vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister en de vreemde-
lingen ingeschreven in het vreemdelingenregister

Statistiek C38: Structuur van de vreemdelingenbevolking per nationaliteit, met het 
onderscheid tussen de inschrijvingen in de bevolkingsregisters en in het 
vreemdelingenregister.

Statistiek C39: Statistiek van de gezinssamenstellingen

Statistiek C50-C54: C50- Interne migraties Belgen en vreemdelingen
C51- Externe migraties Belgen en vreemdelingen
C52- Migraties, geboortes, overlijdens van vreemdelingen
C53- Bewegingen van het vreemdelingenregister naar het 
bevolkingsregister
C54-Beweging van de bevolking (Belgen en vreemdelingen)
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6Sectoraal Comité van het Rijksregister – 2007

Beraadslaging RR Nr. 01/2007 van 17 januari 2007 Aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene 
Directie Veiligheids- en Preventiebeleid tot herziening 
van de beraadslaging nr.35/2006 van 20 december 
2006.

Beraadslaging RR Nr. 02/2007 van 28 februari 2007 Aanvraag van de Berg van Barmhartigheid om toegang 
te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister 
en om het identificatienummer van het Rijksregister te 
gebruiken met het oog op het opsporen van de eigenaars 
van in pand gegeven voorwerpen.

Beraadslaging RR Nr. 03/2007 van 28 februari 2007 Aanvraag van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven 
om mededeling te verkrijgen van informatiegegevens 
van het Rijksregister met het oog op wetenschappelijk 
onderzoek.

Beraadslaging RR Nr. 04/2007 van 28 februari 2007 Aanvraag van het Europees Sociaal Fonds Agentschap 
Vlaanderen vzw om het identificatienummer van 
het Rijksregister te gebruiken met het oog op o.a. 
toegangsbeheer van een webapplicatie

Beraadslaging RR Nr. 05/2007 van 28 februari 2007 Aanvraag van het Ministerie van het Waalse Gewest, 
Directoraat-generaal Landbouw, Afdeling Steun 
aan de Landbouw, om toegang te verkrijgen tot de 
informatiegegevens van het Rijksregister en om het 
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken 
met het oog op o.a. de administratieve vereenvoudiging, 
controle en de uitbouw van een e-loket.

Beraadslaging RR Nr. 06/2007 van 28 februari 2007 Herziening van de beraadslaging RR nr.22/2006 van 
26 juli 2006

Beraadslaging RR Nr. 07/2007 van 28 februari 2007 Aanvraag vanwege het centrum voor gelijkheid van 
kansen en voor racismebestrijding tot machtiging 
om over te gaan tot een indirecte inzameling bij het 
Rijksregister van persoonsgegevens aangaande personen 
die geregulariseerd worden in januari 2000 op basis 
van de wet van 22 december 1999 betreffende de 
regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën 
van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van 
het Rijk.

Beraadslaging RR Nr. 08/2007 van 21 maart 2007 Aanvraag van het Intern Verzelfstandigd Agentschap 
Jongerenwelzijn om het identificatienummer van 
het Rijksregister te gebruiken met het oog op 
gebruikersbeheer.

Beraadslaging RR Nr. 09/2007 van 21 maart 2007 Aanvraag van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven 
om mededeling te verkrijgen van informatiegegevens 
van het Rijksregister met het oog op wetenschappelijk 
onderzoek.

Beraadslaging RR Nr. 10/2007 van 21 maart 2007 Aanvraag van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven 
om mededeling te verkrijgen van informatiegegevens 
van het Rijksregister met het oog op wetenschappelijk 
onderzoek.

Beraadslaging RR Nr. 11/2007 van 2 mei 2007 Aanvraag van de « Université catholique de Louvain, 
unité de toxicologie industrielle et médécine du travail »
om mededeling te verkrijgen van informatiegegevens van 
het Rijksregister met het oog op een epidemiologische 
« Cadmium Mortality Study »

Beraadslaging RR Nr. 12/2007 van 2 mei 2007 Co-Prev vzw-aanvraag tot uitbreiding van de 
beraadslaging nr.13/2004 van 26 april 2004
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Beraadslaging RR Nr. 13/2007 van 2 mei 2007 Aanvraag van de Intercommunale voor Teraarde-
bestelling CVBA om toegang te krijgen tot de informatie-
gegevens van het Rijksregister met het oog op het 
beheer van de begraafplaats

Beraadslaging RR Nr. 14/2007 van 2 mei 2007 Aanvraag van NMBS om mededeling te krijgen van 
informatiegegevens uit het Rijksregister met het oog op 
het project “go-pass” –uitbreiding van de machtiging RR 
nr. 31/2006 van 29 november 2006

Beraadslaging RR Nr. 15/2007 van 23 mei 2007 Aanvraag van het Ministerie van de Franse Gemeen-
schap, Administratie Onderwijspersoneel om toegang 
te verkrijgen tot de informatiegegevens van het 
Rijksregister en om het identificatienummer ervan te 
gebruiken met het oog op personeelsbeheer

Beraadslaging RR Nr. 16/2007 van 23 mei 2007 Aanvraag van de autonome verzorgingsinstelling 
Virga Jesseziekenhuis om toegang te verkrijgen tot de 
informatiegegevens met het oog op o.a. de correcte 
identificatie van patiënten

Beraadslaging RR Nr. 17/2007 van 20 juni 2007 Aanvraag van de VZW Samenwerking Vlaams Water om 
de uitbreiding te bekomen van de machtiging verleend 
bij beraadslaging RR nr. 53/2005 van 21 december 2005

Beraadslaging RR Nr.18/2007 van 20 juni 2007 Aanvraag van het Participatiefonds om toegang 
te krijgen tot de informatiegegevens van het 
Rijksregister en om het identificatienummer ervan te 
gebruiken met het oog op o.a. het verstrekken van 
beroepskredieten, van microfinanciering, uitkering van 
inkomenscompensatievergoedingen aan zelfstandigen.

Beraadslaging RR Nr. 19/2007 van 20 juni 2007  Aanvraag van de Vlaamse Overheid, Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken, Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid, om mededeling te bekomen van 
de informatiegegevens van het Rijksregister met het 
oog op een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag in 
Vlaanderen

Beraadslaging RR Nr. 20/2007 van 18 juli 2007 Aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor 
Werk en Sociale Economie om toegang te krijgen tot 
de informatiegegevens van het Rijksregister en om 
het identificatienummer ervan te gebruiken met het 
oog op de uitvoering van de maatregel omtrent de 
dienstencheques voor kinderopvang

Beraadslaging RR Nr. 21/2007 van 18 juli 2007 Aanvraag van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van 
het wachtregister en het identificatienummer van het 
Rijksregister te gebruiken met het oog op het behandelen 
van beroepen die ingesteld worden tegen individuele 
beslissingen genomen in toepassing van de wetten 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vesting en verwijdering van vreemdelingen

Beraadslaging RR Nr. 22/2007 van 18 juli 2007 Aanvraag van de Vrije Universiteit Brussel-Vakgroep 
Sociologie om mededeling te bekomen van de 
informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op 
de afname van een jeugdmonitor

Beraadslaging RR Nr. 23/2007 van 18 juli 2007 Aanvraag van het “Ministère de l’Equipement et des 
Transports, Direction générale des Transports, Division 
de l’Exploitation, Direction du Transport scolaire” om 
toegang te bekomen tot een aantal informatiegegevens 
van het Rijksregister en om het identificatienummer 
ervan te gebruiken o.a. met het oog op de tussenkomst 
in de kosten van het schoolvervoer
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Beraadslaging RR Nr. 24/2007 van 18 juli 2007 Aanvraag van de Vlaamse Overheid, Departement 
Mobiliteit en Openbare werken, Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid, tot herziening van de beraadslaging 
nr. 19/2007 van 20 juni 2007

Beraadslaging RR Nr. 25/2007 van 18 juli 2007 Aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap, departement Onderwijs en Vorming, Agentschap 
voor Onderwijsdiensten, om het identificatienummer 
van het Rijksregister te gebruiken met het oog op 
de toepassing van het decreet betreffende gelijke 
onderwijskansen

Beraadslaging RR Nr. 26/2007 van 12 september 2007 Aanvraag van de Koninklijke Federatie van het 
Belgisch Notariaat om toegang te bekomen tot het 
informatiegegeven “wettelijke samenwoning”

Beraadslaging RR Nr. 27/2007 van 12 september 2007 Aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap, Beleidsdomein Onderwijs en Vorming, Afdeling 
Studietoelagen, om toegang te bekomen tot het informatie-
gegeven “wettelijke samenwoning”-uitbreiding machtiging

Beraadslaging RR Nr. 28/2007 van 12 september 2007 Aanvraag van Agentschap Economie, Afdeling 
Economisch Ondersteuningsbeleid om het identificatie-
nummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog 
op gebruikersbeheer

Beraadslaging RR Nr. 29/2007 van 12 september 2007 Aanvraag van het Agentschap Economie, Afdeling 
Europa Economie om het identificatienummer 
van het Rijksregister te gebruiken met het oog op 
gebruikersbeheer

Beraadslaging RR Nr.30/2007 van 12 september 2007 Aanvraag van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst 
om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van 
het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te 
gebruiken met het oog op de heffing van belastingen

Beraadslaging RR Nr. 31/2007 van 10 oktober 2007 Aanvraag van het Nationaal Intermutualistisch College 
om toegang te bekomen tot het gegeven “wettelijke 
samenwoning”- uitbreiding van de machtiging verleend 
bij koninklijk besluit van 5 december 1986

Beraadslaging RR Nr. 32/2007 van 10 oktober 2007 Aanvraag van het Ministerie van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, Bestuur Ruimtelijke Ordening en 
Huis  vesting, Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie, 
om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van 
het Rijksregister en om het identificatienummer van het 
Rijksregister te gebruiken met het oog op controle van 
de veiligheid, de gezondheid en de uitrusting van de 
woningen

Beraadslaging RR Nr. 33/2007 van 10 oktober 2007 Aanvraag van de UGent ten behoeve van het Steunpunt 
O&O Indicatoren om het identificatienummer van 
het Rijksregister te gebruiken met het oog op o.a. het 
opvolgen van de doctoraatsproductie en de mobiliteit 
van onderzoekers

Beraadslaging RR Nr. 34/2007 van 10 oktober 2007 Aanvraag van de Vlaamse Overheid, instituut voor 
Natuur-en Bosonderzoek om mededeling te bekomen 
van een aantal informatiegegevens van het Rijksregister 
met get oog op een onderzoek naar de perceptie van het 
publiek over de veranderingen aan de biodiversiteit

Beraadslaging RR Nr. 35/2007 van 14 november 2007 Aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene 
Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, om toegang te 
bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister 
en om het identificatienummer ervan te gebruiken met 
het oog op het aanmaken van identificatiekaarten voor 
journalisten
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Beraadslaging RR Nr. 36/2007 van 14 november 2007 Aanvraag van de Intercommunale des personnes 
âgées de Liège et environs (“Intercommunale van 
bejaarde personen van Luik en omgeving”) om toegang 
te verkrijgen tot de Informatiegegevens van het 
Rijksregister met het oog op invordering

Beraadslaging RR Nr. 37/2007 van 14 november 2007 Aanvraag van het Ministerie van de Franse Gemeen-
schap, Directoraat-generaal Onderwijs, tot uitbreiding 
van de machtiging verleend bij beraadslaging RR 
nr.08/2006 van 22 maart 2006 naar ruimtelijk 
toepassingsgebied toe

Beraadslaging RR Nr. 38/2007 van 14 november 2007 Aanvraag van de Provincie Luxemburg tot uitbreiding 
van de machtiging verleend bij koninklijk besluit van 
27 februari 1985 met het oog op de toepassing van de 
gemeentelijke administratieve sancties

Beraadslaging RR Nr. 39/2007 van 14 november 2007 Aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij 
De Lijn tot uitbreiding van de machtiging verleend bij 
koninklijk besluit van 5 september 1994 die ook reeds 
bij beraadslaging RR nr.04/2006 van 1 maart 2006 werd 
uitgebreid
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7Wetgeving en Reglementering

1. Basiswetten en -reglementering
Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 
(B.S., 21 april 1984);

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot 
wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen (B.S., 3 september 1991);

K.B. van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (B.S., 
15 augustus 1992);

K.B. van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (B.S., 15 augustus 1992);

K.B. van 16 juli 1992 betreffende het recht op toegang tot de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister en betreffende het recht op verbetering van deze registers (B.S., 
15 augustus 1992)

K.B. van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en 
uit het vreemdelingenregister (B.S., 15 augustus 1992);

Omzendbrief van 7 oktober 1992 met de algemene onderrichtingen betreffende het houden 
van bevolkingsregisters en van het vreemdelingenregister (B.S., 15 oktober 1992).

2. Wetgeving en reglementering in verband met 
de nieuwe elektronische identiteitskaart

Wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 
Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen:

Deze wet bevat twee delen:

Deel 1 vormt een versoepeling van de Rijksregisterwet van 8 augustus 1983 in die zin dat de 
toegang tot het Rijksregister en de machtiging tot gebruik van het identificatienummer 
worden verleend volgens een eenvoudige procedure, evenwel met respect voor de privacy 
van de burgers;

Deel 2 bevat de voornaamste principes met betrekking tot de reglementering voor de 
nieuwe identiteitskaart. Deze zijn :

Het feit dat de kaart gegevens bevat die enkel elektronisch leesbaar zijn, zoals: de -
identiteits- en handtekeningsleutels, de identiteits- en handtekenings-certificaten, de 
geaccrediteerde certificatiedienstverlener en de hoofdverblijfplaats van de houder;
Het feit dat de houder in de toekomst zal kunnen nagaan wie zijn gegevens bij het -
bevolkingsregister of het Rijksregister gedurende de laatste zes maanden heeft ingekeken 
of bijgewerkt;
De identiteitskaart blijft maximum vijf jaar geldig;-
Het feit dat bij het Rijksregister een helpdesk wordt ingesteld waar de houder van de kaart -
steeds de certificaten die op zijn kaart zijn aangebracht kan laten schorsen in geval van 
diefstal, verlies of vernieling van de kaart.
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3. Koninklijk besluiten

K.B. van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten:

de nieuwe identiteitskaart heeft het formaat van een bankkaart;

de identiteitskaart wordt zoals vroeger aan de gemeentebesturen verstrekt door de Minister 
van Binnenlandse Zaken;

ze wordt zoals vroeger uitgereikt door het bestuur van de gemeente waar de betrokkene zijn 
hoofdverblijfplaats heeft;

de kaartpersonalisator zorgt ervoor dat de niet-gepersonaliseerde chipkaarten, die zijn 
aangemaakt door de kaartproducent, omgevormd worden tot gepersonaliseerde elektro-
nische identiteitskaarten via opdruk van de identiteitsgegevens en het aanbrengen van de 
identiteitsfoto. In praktijk is dit de firma Zetes.

K.B. van 25 maart 2003 houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische 
identiteitskaart:

dit K.B. legt de elf pilootgemeenten vast: Jabbeke, Geraardsbergen, Borsbeek, Leuven, 
Tongeren, Lasne, Sint-Pieters-Woluwe, Seraing, Rochefort, Marche-en-Famenne en Seneffe;

het adres van de houder werd tijdelijk (tot 1 januari 2004) nog op de kaart aangebracht, 
omdat nog niet iedereen over een gepaste kaartlezer beschikte.

K.B. van 3 mei 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de 
identiteitskaarten:

de gevallen van verplichte vernieuwing van de identiteitskaart, opgesomd in artikel 6, §1, 
van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 worden aangevuld met het geval van de 
identiteitskaart waarop een geldigheidsduur vermeld staat die verstreken is en waarvan de 
houder vijfenzeventig jaar of meer is en naar het buitenland wenst te reizen;

de houder van het document zal in dit geval een nieuwe identiteitskaart krijgen waarop geen 
enkele datum vermeld wordt onder de rubriek “geldig van-tot”.

K.B. van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de 
samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S. 30.12.2003):

dit koninklijk besluit heeft betrekking op het sectoraal comité van het rijksregister, van de 
Kruispuntbank van ondernemingen, en van het sectoraal comité voor federale overheid;

de samenstelling, de termijn van aanstelling en voorwaarden voor benoeming van de leden 
worden geregeld.

K.B. van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en 
verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de 
identiteitskaarten en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de 
bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

dit koninklijk besluit bepaalt vooreerst op welke wijze de ouder van een elektronische 
identiteitskaart de gegevens die op deze kaart opgeslagen zijn kan inzien. Indien deze 
gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan de houder mits bewijsstukken voor te leggen, 
zonder verdere kosten vertegering eisen;

in een tweede hoofdstuk wordt hetzelfde recht gewaarborgd voor wat het 
bevolkingsregister of het Rijksregister van de natuurlijke personen betreft.
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K.B. van 1 september 2004 houdende de beslissing om de elektronische identiteitskaart 
veralgemeend in te voeren:

dit koninklijk besluit bepaalt dat de elektronische identiteitskaart vanaf 1 september 2004 
veralgemeend wordt ingevoerd in alle gemeenten van het Rijk.

K.B. van 1 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maar t2003 
houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart:

in dit koninklijk besluit worden de maatregelen, die op grond van het oorspronkelijke 
koninklijk besluit van 25 maart 2003, van toepassing waren in de proefgemeenten, 
uitgebreid naar alle gemeenten waar de elektronische identiteitskaart reeds is ingevoerd.

K.B. van 13 februari 2005 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en van het 
stelsel van het recht tot kennisname van de overheden, instellingen en personen die de 
informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister 
van de natuurlijke personen hebben geraadpleegd of bijgewerkt:

Het Koninklijk besluit bepaalt, in uitvoering van artikel 6, § 3, derde lid van de boven-
vermelde wet van 25 maart 2003 dat de houder van een elektronische identiteitskaart het 
recht heeft, via elektronische weg, kennis te nemen van alle overheden, instellingen en 
personen die, gedurende de laatste zes maanden, zijn gegevens bij het Rijksregister of het 
bevolkingsregister hebben geraadpleegd of bijgewerkt.

K.B. van 18 oktober 2006 betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische 
kinderen onder de twaalf jaar (B.S. 31 oktober 2006):

De voornaamste eigenschappen van deze “KIDS-card” zijn :

het formaat is deze van de elektronische identiteitskaart voor volwassenen;

de kids card bevat een elektronische identiteitscertificaat.  Dit wordt geactiveerd vanaf dat 
het kind 6 jaar bereikt;

aangezien het uiterlijk van het kind sterk veranderd tussen 0 en 12 jaar, blijft de kart slechts 
3 jaar geldig;

met het blote oog is een telefoonnummer zichtbaar, dat het kind in geval van nood kan 
contacteren.

K.B. van 7 december 2006 betreffende de vaststelling van de specificaties en 
registratieprocedure van de leesapparatuur voor de elektronische identiteitskaart en tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 houdende specificaties van de 
leesapparatuur van de sociale identiteitskaart. (B.S. 12 januari 2007):

4. Ministeriele Besluiten

M.B. van 26 maart 2003 tot bepaling van het model van basisdocument met het oog op 
het opmaken van de elektronische identiteitskaart:

een nieuw type van basisdocument werd uitgewerkt met het oog op het digitaal beheer van 
dit document en een vlotte uitreiking van de nieuwe identiteitskaart;
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5. Omzendbrieven

5.1. Bevolkingsreglementering
Omzendbrief van 12 juli 2007 : Het bijhouden van de bevolkingsregisters en van het 
Rijksregister van de natuurlijke personen. - Eventuele vertragingen in de bijwerkingen van 
sommige belangrijke informaties. - SLA - Gebruik van de modellen 7 bis en 7 ter;

Omzendbrief van 10 juli 2007 : Algemene Onderrichtingen - Houden van de 
bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007) + tekst.

5.2. Elektronische identiteitskaart
Omzendbrief van 17 augustus 2007 : Nieuw faxnummer van de Helpdesk Belpic;

Omzendbrief van 14 juni 2007 : Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van 
de elektronische kids-ID en de elektronische vreemdelingenkaart.

6. Chronologische overzichtslijst van de verkiezings-
reglementering met publicatiedatum in het Belgisch 
staatsblad

N.B.

KB = Koninklijk Besluit MB = Ministerieel Besluit

OB = Omzendbrief BS = Belgisch Staatsblad

Actuele gecoördineerde versies van het Algemeen Kieswetboek, Wet geautomatiseerde 
stemming, Wet controle verkiezingsuitgaven en Overzicht nieuwe wetsinitiatieven inzake de 
verkiezingen vindt U in deel Wetten en Reglementering van de website 
(www.verkiezingen.fgov.be).

KB 09.08.1894 – Kiesmaterieel in stembureau – BS 18.08.1894 (gewijzigd bij KB 16.07.19, 1.
KB 15.05.1990 – BS 13.06.1990 en KB 07.02.1991 – BS 19.04.1991)

MB 10.08.1894 – Kiesmaterieel in stembureau – BS 18.08.1894 (gewijzigd bij MB’s 2.
13.05.1963, 31.01.1980 en 06.05.1980 – BS 15.05.1980)

KB 27.08.1982 – Terugbetaling reiskosten aan sommige kiezers – BS 03.09.1982 (gewijzigd 3.
bij KB 03.04.1995)

KB 20.12.1984 – Wijze bekendmaking verkiezingsuitslagen – BS 14.02.19854.

KB 13.11.1991 – Normen verzekeringspolis leden kiesbureaus – BS 15.11.19915.

KB 15.04.1994 – Vaststelling afmetingen stembiljetten – BS 23.04.1994 (gewijzigd bij KB 6.
24.04.1995 – BS 05.05.1995)

KB 18.04.1994 - Algemene erkenningsvoorwaarden geautomatiseerde stemsystemen – BS 7.
23.04.1994

KB 10.04.1995 – Vaststelling volmachtformulier – BS 21.04.1995 (8. gewijzigd bij KB’s 
02.08.2002 en 03.05.2007 – BS 24.08.2002 en 09.05.2007)

KB 30.03.1998 – Vaststelling geautomatiseerde kieskantons – BS 25.04.1998 (gewijzigd bij 9.
KB 11.04.1999 – BS 30.04.1999)

KB 10.12.1998 – Registratie verkiezingsgiften van meer dan 125 euro – BS 23.12.199810.

MB 10.03.1999 – Volgorde stemming in geautomatiseerde kieskantons – BS 17.03.1999 11.
(gewijzigd bij MB 09.04.2004 – BS 16.04.2004)
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KB 11.04.1999 – Bedrag presentiegeld kiesbureaus – BS 27.04.1999 (gewijzigd KB 12.
11.12.2001 – BS 22.12.2001 – opgeheven bij KB 03.05.2007 – BS 09.05.2007).

KB 11.04.1999 – Vaststelling model oproepingsbrieven – BS 30.04.1999 (gewijzigd bij KB 13.
18.05.2004 – BS 26.05.2004 – 2e editie)

KB 06.05.1999 – Financiële tegemoetkoming Staat bij geautomatiseerde stemming – BS 14.
02.06.1999

OB 28.05.1999 – Dienstvrijstellingen bij verkiezingen – BS 17.06.199915.

KB’s 04.09.2002 – Vaststelling inschrijvingsformulier en volmachtformulier Belgische 16.
kiezer in buitenland – BS 08.10.2002

KB 20.09.2002 – Materiële organisatie in de diplomatieke posten – BS 10.10.200217.

KB 18.12.2002 – Erkenning adviesorgaan Bureau Van Dijk voor goedkeuring 18.
verkiezingssoftware – BS 10.01.2003

KB 14.02.2003 – Aanwijzing diplomatieke posten als stembureaus – BS 27.03.2003 19.
(gewijzigd bij KB 08.04.2003 – BS 09.05.2003 – vervangen bij KB 27.04.2007 – BS
18.05.2007)

KB 22.01.2003 – Verdeling zetels over kieskringen voor de Kamer – BS 07.02.200320.

KB 09.03.2003 – Gebruik nationaal nummer Rijksregister in kieszaken – BS 20.03.2003 21.
– 3e editie

MB 20.03.2003 – Model kiesomslagen bij stemming per briefwisseling Belgische kiezers in 22.
buitenland – BS 04.04.2003

OB 28.03.2003 – Mededeling beroep in openbare sector en onderwijs aan gemeenten 23.
voor verkiezingen – BS 04.04.2003 – 2e editie

MB 10.04.2003 – Onderrichtingen voor kiezer in geautomatiseerde kieskantons – BS 24.
15.04.2003 (opgeheven bij MB 04.05.2007 – BS 09.05.2007)

MB’s 18.04.2003 – Modellen inzake verkiezingsuitgaven voor politieke partijen, kandidaten 25.
en kieshoofdbureaus – BS 24.04.2003 – 4e editie

KB 05.05.2003 – Registratie en bewaring verslagen verkiezingsuitgaven – BS 14.05.2003 26.
– 2e editie

KB 22.10.2004 – Erkenning adviesorgaan Computer Services Solutions voor verkiezings-27.
software – BS 04.11.2004 

KB 01.09.2006 – Erkenning adviesorganen PWC,VERDONCK -KLOOSTERS en SYSQA voor 28.
verkiezingssoftware – BS 06.10.2006

OB 24.04.2007 - Tabel met maxima verkiezingsuitgaven – BS 30.04.200729.

KB 01.05.2007 - 30. Bijeenroeping van de kiescolleges (met Verklaring Herziening 
Grondwet) –BS 02.05.2007

KB 03.05.2007 - Regeling van sommige kiesverrichtingen (“31. groot KB” – Kandidaat-
stellingen, beroepsprocedure kandidaten bij Raad van State , verzekeringspolis leden 
kiesbureaus, prijs afschriften samenstelling kiesbureaus, openingsuren stembureaus, aantal 
kiezers in elektronische stembureaus en slotbepalingen – BS 09.05.2007

KB 03.05.2007 - Vaststelling presentiegelden voor de kiesbureaus – BS 09.05.200732.

MB 04.05.2007- Vaststelling prijs publicaties verkiezingsuitslagen – BS 09.05.200733.

MB 04.05.2007 – Onderrichtingen voor kiezer in geautomatiseerde kieskantons – BS 34.
09.05.2007

MB 04.05.2007- Verbod gebruik van sommige letterwoorden of logo’s – BS 08.05.2007 35.
- 2e editie (erratum BS 09.05.2007 – 2e editie)

MB 11.05.2007 - Bescherming van sommige letterwoorden of logo’s met nationale 36.
nummers – BS 15.05.2007
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OB 04.05.2007 - Samenstelling College deskundigen geautomatiseerde stemming 37.
– BS 14.05.2007

OB 10.05.2007 - Bericht aan de kiezer inzake de stemming (Art. 107 Kieswetboek) 38.
– BS 14.05.2007

MB 10.05.2007 - Aanwijzing stembureaus in Aubel en Heuvelland – BS 14.05.200739.

MB’s 25.05.2007 - Erkenning software geautomatiseerde stemsystemen - Digivote en Jites 40.
- BS 31.05.2007

MB’s 05.06.2007 - Erkenning software zetelverdeling en aanwijzing gekozenen – Stesud en 41.
Cevi - BS 07.06.2007

OB 09.07.2007 - Bericht geldigverklaring verkiezingen, vernietiging stembiljetten en 42.
wissen stemdiskettes – BS 13.07.2007.

P.S.

Onderrichtingen van 21 maart 2007 en formulieren van 8 maart 2007 voor :

de kieshoofdbureaus (colleges, kieskringen en kantons)1.

de stembureaus en stemopnemingsbureaus met traditionele stemming2.

de stembureaus met geautomatiseerde stemming3.

zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2007 (erratum in BS van 
9 mei 2007) en 16 maart 2007 (aanpassing in Belgisch Staatsblad van 6 april 2007).

Kieswetgeving 2007 :

Wet van 13 februari 2007 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen 1.
(Belgisch Staatsblad van 7 maart 2007 – 2e editie);

Wet van 23 maart 2007 tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking 2.
en de controle van de verkiezingsuitgaven (Belgisch Staatsblad van 28 maart 2007 – 
2e editie);

Wet van 21 april 2007 tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van 3.
de politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij verkiezingen 
(Belgisch Staatsblad van 4 mei 2007).


