
 

 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

Algemene Directie Instellingen en Bevolking 
Rijksregister 

 
 

 Verslag van de vergadering   

 Stuurgroep van 15.03.2018 – Overlegcomité van het Rijksregister 

  Aanwezig:   de deelnemerslijst wordt als bijlage bijgevoegd. 
 

 Uw contactpersoon: Vincent Vandenkerckhoven T: 02 518 22 74 

 E-mail: Vincent.Vandenkerckhoven@rrn.fgov.be F: - 

 

Agenda 

De agenda van de vergadering bevat de volgende punten: 

- Voorstellen van thema's voor het programma van 2018 

- Statuut van de huidige werkgroepen 

- Voorstellen voor nieuwe werkgroepen voor 2018 

- Ontwerp activiteitenverslag 2017 

 

Samenvatting 

1. Statuut van de huidige werkgroepen 

 Groep Best address  voortzetting van de groep in functie van de toekomstige ontwikkelingen ; 

 Groep Verkiezingen  opheffing van de groep 

 Groep Gezinssamenstelling  voortzetting van de groep, met mogelijkheid tot uitbreiding van de 

thema's en aanpassing van de samenstelling 

 Groep eID/Gemeenten  voortzetting van de groep  

 

2. Voorstellen van algemene thema's voor het programma van 2018 (reflectie, workshop,…) : 

 Reflectie met betrekking tot de centralisering van de bevolkingsregisters 

 Reflectie met betrekking tot de opportuniteit van de aanpassing van het huidig formaat van het 

rijksregisternummer 

 

Verslag 

 

De deelnemers stellen verschillende potentiële onderwerpen voor het programma van het Overlegcomité van 

2018 voor: 

 

Mevr. Vaeye (Sint-Pieters-Woluwe, GTI 19) stelt verschillende punten voor, op basis van discussies met leden 

van de GTI 19 : 

- Vraag om een verlenging van de groep Verkiezingen. Rekening houdend met de toekomstige termijnen, 
en met het oog op de opleiding van een nieuwe generatie van gemeenteambtenaren voor de 
voorbereiding van de verkiezingen, bleken infosessies inzake de ondersteuning van het Rijksregister en 
de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de materie noodzakelijk te zijn. 
De heer Wirtz, Directeur-generaal van de ADIB, vermeldt dat er al infosessies voor de gemeenten, op 
initiatief van de dienst Verkiezingen van de ADIB, voorzien worden. In dit geval zou een werkgroep 
ongetwijfeld dubbel werk verrichten. 
 

- Voorstel van oprichting van een werkgroep voor het Centraal register van de burgerlijke stand, om de 

gemeenten in het kader van de invoering van deze gecentraliseerde databank te begeleiden. 
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De heer Vandenkerckhoven van de dienst Klantenbeheer van de ADIB vermeldt dat de DAV, de 
verantwoordelijke van het moderniseringsproject van de burgerlijke stand, in 2017 een reeks infosessies 
georganiseerd heeft en een monitoring voorziet voor alle gemeenten, om de tests die voor de komende 
maanden voorzien worden op te volgen. In deze fase zou een werkgroep ongetwijfeld dubbel werk 
verrichten. 
 

- Best address : vraag om verlenging van de groep. 
 

- Gezinssamenstelling : vraag om verlenging en uitbreiding van de materies die door de groep behandeld 

worden. 

 

Mevr. Vaeye vermeldt dat 2018 een zeer druk jaar zal zijn voor de gemeenten en dat men daar rekening mee zal 

moeten houden wanneer de activiteiten van het comité gepland worden. 

 

De heer Du Mortier van het CIBG vermeldt verschillende aandachtspunten die in het kader van het 

overlegcomité zouden kunnen worden bestudeerd : 

- Toepassing van de vertrouwenscirkels tussen de gewestelijke instanties en het Rijksregister, om de 
administratieve last, de machtigingen en delegaties, de facturering van de transacties... te vermijden; 
Mevrouw Delhez van de juridische dienst van de ADIB vermeldt dat er een wettelijke basis is die de 
productie en de verspreiding van de certificaten regelt. Er is dus een wettelijke basis die doorslaggevend 
is in verband met dit onderwerp, wat de delegatie van de bevoegdheden van de gemeenten met 
betrekking tot de vertrouwenscirkels betreft. Alhoewel ze beperkt moeten worden, zijn administratieve 
stappen soms noodzakelijk, op basis van de wettelijke bepalingen. De heer Vandenkerckhoven legt de 
verschillende stappen voor de activering van de toegang tot de certificaten van het Rijksregister, op 
basis van de Irisbox-context, uit. Alle problemen in verband met dit dossier zullen in het kader van een 
bilaterale discussie tussen het Rijksregister en het CIBG kunnen worden besproken. 
 

- Problematiek Best address: hoe zit het met de nieuwe adresstructuur ? Hoe zit het met de regels voor 

de integratie van de toekomstige regionale ontwikkelingen in de voorgestelde oplossing, na de invoering 
van de nieuwe structuur ? 
De heer Ruymen van de dienst Toepassingen van de ADIB herinnert aan de basisregels voor de 
adresstructuur die in het kader van het project wordt voorgesteld. De heer Wirtz herinnert aan de context 
van het dossier met betrekking tot het Best address op het federaal niveau en de huidige vooruitgang in 
het kader van de ontwikkelingen bij het Rijksregister. In verband hiermee denkt de heer Wirtz dat deze 
punten zullen kunnen worden vermeld in het kader van de Best address groep, in functie van de 
ontwikkelingen op het niveau van de federale Best address groep. 
 

- Formaat van het rijksregisternummer : hoe zit het met de opportuniteit van de aanpassing van het 
formaat van het rijksregisternummer, rekening houdend met het feit dat dit niet neutraal is op het niveau 
van de geboortedatum en het geslacht? 
De vertegenwoordigers van het Rijksregister zijn van mening dat er in het kader van de activiteiten van 
het comité ook zou kunnen worden nagedacht over dit punt. 

 

De heer Demol van de KSZ vermeldt ook dat de KSZ geïnteresseerd is in de verlenging van de groep 

Gezinssamenstelling en voor de uitbreiding ervan tot andere thema's, met name met betrekking tot de manier 

waarop de schrapping van de asielzoekers na een negatieve beslissing van de DVZ wordt opgevolgd. In verband 

met het laatste punt vermeldt de heer Ruymen dat een bilaterale vergadering wordt voorbereid en zal worden 

voorgesteld aan de KSZ.  

 

De heer Torfs van de stad Leuven heeft het over de volgende punten : 

- Verkiezingen : men wil dat de verschillende bevoegdheidsniveaus nauwer samenwerken in het kader 

van de organisatie van de verkiezingen.  De heer Wirtz is niet tegen dit idee, maar herinnert aan het feit 
dat de ADIB niet bevoegd is voor de gewestelijke bevoegdheden. 
 

- Bevolkingsregisters : de vraag in verband met de afhankelijkheid van de gemeenten ten opzichte van de 

informaticabedrijven, in het kader van de bijwerkingen van het Rijksregister, en de meerwaarde van 
deze bedrijven in het algemeen wordt gesteld. In dit kader heeft men het opnieuw over een meer 
doorgedreven centralisering van de bevolkingsregisters. De heer Wirtz is daar eveneens in 
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geïnteresseerd en informeert de deelnemers over een consultatieopdracht over dit onderwerp die 
momenteel wordt uitgevoerd door studenten van de ULB, in het kader van het eindwerk van hun studies. 
De conclusies van deze studie zouden kunnen worden besproken door het comité, om een globalere 
reflectie over dit onderwerp te lanceren.     
 

- Incoherentie van bepaalde inlichtingen tussen het Rijksregister en eID BelPIC, bijvoorbeeld in het IT 
195. De heer Vrancken van de dienst eID vermeldt dat er een onderzoek zal worden uitgevoerd om de 
betrokken gegevens regelmatig te verwijderen en om te vermijden dat deze problemen geval per geval 
worden behandeld. 
 

Mevr. Bonneure van Informatie Vlaanderen heeft het over andere punten : 

- In het kader van het e-burgerloket : men wil de toegang niet tot de beherende gemeente beperken. De 
heer Wirtz deelt mee dat er een antwoord in verband met dit dossier naar Informatie Vlaanderen werd 
gestuurd. Informatie Vlaanderen wil dat de certificaten die via het gewestelijk platform of via de website 
van andere gewestelijke instellingen afgegeven worden niet gefactureerd worden, zoals dat het geval is 
voor de gemeenten. De heer Wirtz stelt dat dit, rekening houdend met de huidige organisatie van het 
Rijksregister en de beschikbare budgettaire middelen, niet gratis kan worden gedaan.  
Wat de administratieve last van de delegatie van de gemeenten betreft, herinnert de heer 
Vandenkerckhoven aan het feit dat de wetgeving inzake dit onderwerp bepaalde 
ontwikkelingsmogelijkheden beperkt.  Elke gemeente is de enige verantwoordelijke voor haar 
certificaten. De administratieve stappen kunnen verlicht worden als er een regionale rechtsgrondslag is 
voor het project of een samenwerkingsprotocol tussen de gemeenten en de gewestelijke 
dienstenintegratoren, of als de aanvraag gegroepeerd is en het duidelijk is dat alle gemeenten aan het 
project deelnemen. 

- Documentatie met betrekking tot Best address : de heer Ruymen deelt mee dat de documentatie in 

verband met dit onderwerp al is verzonden. 

 

De heer Demeuse van de Federale Politie : de Federale Politie vraagt of het mogelijk is om de testgegevens 

van het Rijksregister door middel van een specifieke testomgeving te raadplegen. De heer Wirtz deelt mee dat er 

mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van de tests met de gebruikers, met name in het kader van de migratie 

van het Rijksregister naar een omgeving van een mainframe naar een open systeem. De vraag in verband met de 

testomgeving zal in het kader van een bilaterale discussie met de politie kunnen worden behandeld.   

 

De heer Hoefmans van de FOD Justitie : hoe zit het met de toekomst van het sectoraal comité van het 

Rijksregister ? De heer Wirtz vermeldt dat de wet al gestemd is, maar dat er op het politiek niveau nog geen 

enkele concrete oplossing naar voren werd geschoven voor de concrete organisatie van de verwerking van de 

toegangen. De taken van het sectoraal comité zouden aan de ADIB moeten worden toevertrouwd, maar er werd 

geen enkel budgettair middel voorzien om deze bevoegdheid vanaf het einde van de maand mei te beheren. De 

aanvragen worden sinds het begin van de maand maart niet meer behandeld door het sectoraal comité van het 

Rijksregister. Dit dossier is zeer onduidelijk. Er zal hoe dan ook een oplossing moeten worden gevonden om de 

nieuwe aanvragen te behandelen. 

 

Op basis van de voorstellen van de deelnemers worden de volgende zaken besloten : 

- De Groep Best Address zet zijn activiteiten voort, volgens de behoeften in functie van de 

toekomstige ontwikkelingen op het niveau van de federale groep Best address; 

- De Groep Verkiezingen wordt opgeheven, rekening houdend met de voor de komende 

maanden voorziene opleidingen die bestemd zijn voor de gemeenten en betrekking hebben op 

de verkiezingen ;  

- De Groep Gezinssamenstelling zet zijn activiteiten voort,  met de mogelijkheid om de thema's 

uit te breiden en, in voorkomend geval, de samenstelling aan te passen; 

- De Groep eID/Gemeenten zet zijn activiteiten voort.  

 

Parallel hiermee zullen verschillende reflectiepunten kunnen worden behandeld, in een vorm die nog moet 

worden bepaald (ad hoc vergadering, workshop...). 

 Reflectie met betrekking tot de centralisering van de bevolkingsregisters; 
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 Reflectie met betrekking tot de opportuniteit van de aanpassing van het huidig formaat van het 

rijksregisternummer. 

 

Met betrekking tot het activiteitenverslag 2017 van het Overlegcomité vermeldt de heer Vandenkerckhoven 

dat het ontwerp van het verslag binnenkort voor advies naar de leden van de stuurgroep zal worden gestuurd.  

 

Bijlage: Deelnemerslijst                     

Stuurgroep - Gebruikerscomité van het Rijksregister 15.03.2018 

 

  

Organisatie Vertegenwoordiger Aanwezigheid 

1 

ADIB 

WIRTZ Jacques ѵ 

2 VAN DEN VENSTER Stefan ѵ 

3 VANDENKERCKHOVEN Vincent ѵ 

4 RUYMEN Marc ѵ 

5 VRANCKEN Bart ѵ 

6 YANG Luyao ѵ 

7 DELHEZ Isabelle ѵ 

8 Agentschap Informatie Vlaanderen BONNEURE Kelly  ѵ 

9 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid DEMOL Mark ѵ 

10 Banque Carrefour d’Echange de Données ANTOINE Alexia ѵ 

11 Brulocalis NIKOLOVA Boryana verontsch. 

12 CIBG DU MORTIER François ѵ 

13 Sectoraal Comité van het Rijksregister SALMON Mireille verontsch. 

14 AD Dienst Vreemdelingenzaken DUTERME Frédéric verontsch. 

15 Bosa DT WEYNS Malik ѵ 

16 GAPEC ADRIAENSSENS Danielle verontsch. 

17 GTI 19 VAEYE Dominique ѵ 

18 Federale Politie DEMEUSE Pierre ѵ 

19 FOD Buitenlandse Zaken DE MIDDELAER Evy ѵ 

21 FOD Economie MEURISSE Erik verontsch. 

22 FOD Financiën VINCK Koen ѵ 

23 FOD Justitie HOEFMANS Alexander ѵ 

24 FOD Mobiliteit 
  

25 Steden en gemeenten - Brussel PELFRENE Christine verontsch. 

26 Steden en gemeenten - Charleroi BANGELS Bernadette verontsch. 

27 Steden en gemeenten - Leuven TORFS Kris ѵ 

28 VVSG KAHN Inge ѵ 

 

 


