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Aan de Dames en Heren Burgemeesters 
Ter attentie van de Bevolkingdienst 
 
Aan de Directeur-generaal van het Directoraat-
generaal Consulaire Zaken van de FOD 
Buitenlandse Zaken 
 

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 
Christiane Rouma 
René Frère 
Isabelle Delhez 

02 518 20 31 
02 518 21 41 
02 518 22 44 
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E-mail F Onze referentie Brussel 
christiane.rouma@rrn.ibz.fgov.be 
rene.frere:@rrn.ibz.fgov.be 
isabelle.delhez@rrn.ibz.fgov.be  
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Omzendbrief betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de 
procedure voor het mededelen van de verschillen die vastgesteld worden tussen de informatiegegevens 
van het Rijksregister van de natuurlijke personen en die van de registers bedoeld in artikel 2 van de wet 
van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad van 15 april 2008. 
 

Geachte mevrouw/ Geachte heer, 
 
Deze omzendbrief betreft de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de 
procedure voor het mededelen van de verschillen die vastgesteld worden tussen de informatiegegevens van het 
Rijksregister van de natuurlijke personen en die van de registers bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 augustus 
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
van 15 april 2008.  
 
Deze omzendbrief wil  inzonderheid enkele noties omschrijven en nadere regelen bepalen inzake de mededeling, 
hetzij via de post, hetzij via elektronische weg. 
 
 
1. De term “Ieder”, vermeld in artikel 1 van het voornoemde KB van 19 maart 2008 om de personen aan te wijzen 
die verplicht zijn om onverwijld aan het Rijksregister van de natuurlijke personen van de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken hetzij via de post, hetzij via elektronische briefwisseling de verschillen mee 
te delen die vastgesteld worden tussen de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen 
en die van de registers bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van 
de natuurlijke personen, slaat op het geheel van de natuurlijke en de rechtspersonen, dat wil zeggen niet enkel de 
gebruikers van het Rijksregister en de instanties die informatiegegevens in het Rijksregister invoeren, maar ook 
elke privépersoon die kennis heeft van verschillen tussen informatiegegevens. 
 
2. Onder “verschillen tussen de informatiegegevens van het Rijksregister en die van de registers bedoeld in 
artikel 2 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen”, wordt 
verstaan: elk verschil dat vastgesteld wordt, met betrekking tot hun inhoud, tussen één of meerdere 
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informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van 
een Rijksregister van de natuurlijke personen, dat (die) vermeld wordt (worden) in het Rijksregister, en 
hetzelfde/dezelfde informatiegegeven/s dat(die) vermeld wordt (worden) in één van de registers bedoeld in artikel 
2 van de voornoemde wet van 8 augustus 1983, met name, naargelang van het geval, het bevolkingsregister of 
het vreemdelingenregister, de consulaire bevolkingsregisters of het wachtregister. 
 
Bij uitbreiding en met het oog op administratieve vereenvoudiging, kan elke fout die door iemand vastgesteld 
wordt tijdens de raadpleging, door middel van de toepassing “mijndossier” van het Rijksregister, van de hem 
betreffende informatiegegevens die opgenomen zijn in het genoemd register overeenkomstig artikel 3, eerste tot 
derde lid, van de bovenbedoelde wet van 8 augustus 1983, eveneens medegedeeld worden volgens dezelfde 
mededelingsprocedure die in bijlage 1 beschreven wordt. 
 
3. De mededeling van de verschillen tussen de informatiegegevens, alsmede van de fouten bedoeld in punt 2, 
wordt verricht, hetzij per brief via de post gericht aan de Algemene Directie Instellingen en Bevolking – Dienst 
Externe Betrekkingen van het Rijksregister – Call-center van het Rijksregister, Park Atrium, Koloniënstraat 11 te 
1000 Brussel, hetzij via elektronische weg via de website: http://www.ibz.rrn.fgov.be , door de optie “Fouten 
melden” te kiezen. 
 
In bijlage 1, vindt U de precieze nadere regelen inzake de mededeling, hetzij via de post, hetzij via elektronische 
weg. 
 
U vindt ook in bijlage 2 een aangifteformulier via de post van de verschillen die vastgesteld worden tussen de 
informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en deze van de registers bedoeld in artikel 
2 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 
 
 
 
 
 
P. DEWAEL. 
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