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Lijst met de projecten.

• 1) Administratieve Vereenvoudiging – Only Once (in samenwerking 
met het Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging  -
Geassocieerd Consultant : PWC).

• 2) Euthanasie.
• 3) Codificatie van de beroepen in het Rijksregister
• 4) Afvoeringen van ambtswege.
• 5) Enkele specifieke projecten van de diensten  « Toepassingen » en 

« Exploitatie »



1) Administratieve Vereenvoudiging– Only Once.

• Een project dat uitgevoerd wordt in samenwerking met het Agentschap voor 
Administratieve Vereenvoudiging – Geassociëerd Consultant PWC.

• DOEL: De gegevens van het Rijksregister worden op een efficiënte en effectieve 
wijze gebruikt door de FOD’s (Federale Overheidsdiensten) en de POD’s 
(Programmatorische Overheidsdiensten)  en de functionaliteiten van de EIK als 
identificatie- en authentificatiemiddel worden maximaal benut.

• RESULTAAT: verslag van het ONLYONCE-onderzoek van 21 september 2006. 
Actieplan op het vlak van de verschillende POD’s.

• OPVOLGING : het installeren van een opvolgingswerktuig dat de stuurgroep de 
mogelijkheid biedt om de evolutie van de projecten te volgen; de nadruk dient gelegd 
te worden op het gebruik van de  EIK: werkgroep die zich bezig houdt met het 
promoten van de toepassingen van de  EIK bij de FOD ‘s.

• Het concretiseren van het visiedocument : voorstellen die opgenomen worden in 
het witboek voor de 52 ste legislatuur. 
1ste concretisering :  bewijskracht van de informatiegegevens van het Rijksregister: 
wijziging van artikel 4 van de wet op het Rijksregister  is opgenomen in de wet 
houdende diverse bepalingen.



2)Euthanasie.

• DOEL : de verklaringen inzake euthanasie, die door particulieren ingediend worden 
bij hun gemeentebesturen,worden via het Rijksregister (dat de rol van router vervult)  
doorgestuurd naar de database van Volksgezondheid; de geneesheren zullen door 
raadpleging van deze database kennis kunnen nemen van deze  verklaringen.

• VERWEZENLIJKING :het ontwerp van KB tot regeling van deze modaliteiten, dat
klaargemaakt wordt door de FOD Volksgezondheid, werd aangepast naar aanleiding
van de opmerkingen die tijdens de vergadering van 21 maart 2006 gemaakt  werden
door vertegenwoordigers van de FOD Binnenlandse Zaken.

• Het Rijksregister fungeert louter als   « router » wat de mededeling aan de FOD 
Volksgezondheid betreft  (  het programma is klaar).

• De Ministerraad heeft zijn goedkeuring verleend aan  het ontwerp van KB: de 
inwerkingtreding van het KB is vastgesteld op 1/7/2008 .



3) Codificatie van de beroepen bij het Rijksregister :de 
herziening van de beroepscodes.

DOEL : Herschikking en vereenvoudiging van de lijst met de beroepscodes van het 
Rijksregister teneinde dit wettelijk gegeven betrouwbaarder en pertinenter te maken 
en tegemoet te komen aan de wensen van openbare overheden en instanties en aan 
de belangstelling van vorsers voor deze informatie.

VERWEZENLIJKT : weglating van de tweevoudige benamingen : op 1 februari 2005 en 
uitwerking van een vereenvoudigde lijst, die voor advies voorgelegd werd aan het 
gebruikerscomité.

Heroriëntering : vanaf april 2006 :  werkgroep met de groep « microcensus » die 
opgericht werd bij het NIS; doel :vorsers zullen  de lijst, die uitgewerkt werd door het 
Rijksregister,bestuderen en hierbij rekening houden met het volgende:
- mogelijkheid tot omzetting van deze lijst naar de  ISCO-tabel;
- samenstelling van een beperkte lijst maar die alle mogelijkheden dekt.
De werkgroep  Rijksregister / micro-census is meerdere keren  bijeengekomen.

RESULTAAT :Op 21  december 2006, heeft de groep  micro-census  een nieuwe lijst
met beroepen bezorgd aan het Rijksregister.

NOG TE DOEN : Volgende stappen :
• Dankzij de hulp van vorsers van de KUL, vastlegging van een afgewerkte en 

definitieve lijst met beroepen; vervolgens het verstrekken van informatie aan de 
gebruikers van het Rijksregister; doelstelling: de oude codes blokkeren en starten
met nieuwe codes: de niet-gebruikte reeksen  in de huidige Rijksregisterlijst zouden 
kunnen gebruikt worden.

• Daar het operationeel maken van de nieuwe lijst ( en de eventuele omzetting van de 
oude naar de nieuwe codes) moeilijk kan geschieden vóór de verkiezingen is de  
voorgestelde datum voor de verwezenlijking : september 2007.



3) Codificatie van de beroepen bij het Rijksregister: project voor het in      
overeenstemming brengen van het Rijksregister en de database van 

de privé-detectives  en veiligheidsagenten die beheerd wordt door de 
Directie Private Veiligheid.

Doelstelling.
Aan de gerechtelijke instanties de mogelijkheid bieden om de Directie Private Veiligheid op de 
hoogte te brengen van de gerechtelijke maatregelen die genomen werden tegen personen die 
werkzaam zijn in de sector van de privé-opsporing (beroep van privé- detective ) of in de sector 
van de privé -veiligheid en de veiligheid van particuleren (veiligheidsagent, bewakingsagent, 
veiligheidsconsultant, installateur van alarmsystemen ).

Voorstel 
Het Rijksregister in de mogelijkhied stellen om de informatie betreffende het beroep op te nemen 
op basis van het bestand dat medegedeeld wordt door de Directie PrivateVeiligheid.
Het KB van 03/04/1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het 
Rijksregister van de natuurlijke personen, en betreffende het bijhouden en de controle van de 
informaties wijzigen, teneinde een rechtsgrond te geven voor de opname van deze informatie 
door het Rijksregister en een nieuwe uitzondering te maken op het principe dat bepaalt dat deze 
informatie dient ingevoerd te worden door de gemeenten.
Een nieuw IT in het leven roepen dat verbonden is met het IT betreffende het beroep (IT 071); 
dankzij deze oplossing zou men kunnen vermijden dat het hoofdberoep dat opgenomen wordt bij
het Rijksregister van de natuurlijke personen niet meer zou vermeld staan; dit zou op het vlak van 
de efficiëntie ook het voordeel bieden, dat de opname van de informatie niet meer zou afhangen 
van de goede wil van de burger, noch van de bereidheid van het gemeentebestuur om de 
informatie die hem wordt medegedeeld via het RRN op te nemen.

.



4)  Afvoeringen van ambtswege.

DOEL : het aantal personen dat ambshalve geschrapt wordt verminderen en een einde stellen 
aan de incoherentie tussen wat opgenomen is in het Rijksregister (primaire bron) en de KSZ, en 
tegenstrijdige verblijfstoestanden betreffende een zeker aantal personen vermijden (afvoering van 
ambtswege in het Rijksregister, adres van verblijf in  België in de KSZ).

Verwezenlijkt :

• Een omzendbrief betreffende de hoofdprincipes die dienen in acht genomen te worden in het 
kader van de procedure voor afvoering van ambtswege werd verstuurd naar de gemeenten op 20 
april 2006;

• Er werd een ontwerp van KB opgesteld teneinde de bepalingen van het KB van 16 juli 1992 
betreffende de bevolkingsregisters te wijzigen en aan te vullen; dit ontwerp voorziet in de 
tussenkomst van bepaalde personen  (eigenaars en beheerders van gebouwen) of  of organismen  
(maatschappijen voor electriciteitsverdeling)) om bij de bevolkingsdienst verblijfsveranderingen 
van sommige huurders aan te geven en om de beslissingen tot afvoering  te publiceren op de 
website van de gemeente;  er werd op 14 juli 2006 gevraagd naar het advies van de 3  
Verenigingen van Steden en Gemeenten ; de adviezen die in de loop van het tweede semester 
van het jaar 2006 ontvangen werden zijn alle negatief; deze denkpiste zal dus niet verder gevolgd 
worden.



4)  Afvoeringen van ambtswege (vervolg).

• Er werd overleg gepleegd met de Dienst Vreemdelingenzaken ( vergadering van 8 
juni 2006) om de aandacht te vestigen op vreemdelingen van wie de laatste 
bevolkingstoestand  melding maakt van een afvoering van ambtswege, terwijl zij 
verder zouden verblijven op het Belgisch grondgebied (bijvoorbeeld controle bij 
FEDASIL en het Rode Kruis) , opdat de directeurs van de open centra  de kandidaat-
vluchtelingen die in hun centra verblijven zouden inschrijven;brieven gericht aan 
FEDASIL en het Rode Kruis op 2 augustus 2006;vraag aan het bestuur van de 
strafinrchtingen of er onder de  buitenlandse vreemdelingen  geen personen zijn die 
ambtshalve afgevoerd werden ;

• RESULTATEN: antwoord van  FEDASIL (27/10/2006) :de federale centra melden 
systematisch de aankomst en het vertrek van alle nieuwkomers met het oog op hun 
inschrijving.De centra brengen de personen die bij hen verblijven ervan op de hoogte 
dat zij recht hebben op steun  van het OCMW, maar dat het met het oog hierop 
belangrijk is dat hun nieuw adres medegedeeld wordt aan het gemeentebestuur van 
de plaats waar zij gaan wonen.



4)  Afvoeringen van ambtswege (vervolg).

Te doen :

• - Acties : een nieuwe denkpiste ontdekken (een andere oplossing dan die van  het 
KB) op grond van de voorstellen en opmerkingen die gedaan werden door de  3 
Verenigingen van Steden en Gemeenten;

• -verwezenlijking van het project om het RRN en de registers met de afgevoerden 
van de KSZ in overeenstemming te brengen en opvolging van de bijwerkingen 
verricht door de gemeenten op grond van de mededeling, via het RRN, van een 
adres in België of van andere identificatiegegevens door de KSZ, voor een persoon 
die vermeld staat als ambtshalve geschrapt.;KB = gepubliceerd ;  het operationeel 
maken van de bijwerkingsstructuren : op 26/2/2007;

• -opname, door de Dienst Vreemdelingenzaken in zijn applicaties,van een nieuwe 
fictieve NIS-code voor de asielaanvragers die ingeschreven worden op het adres van 
de Dienst Vreemdelingenzaken; in principe in maart 2007 volgens de laatste
informatie van de Dienst Vreemdelingenzaken; dat zal vermijden dat personen, die 
niet beschikken over een opgegeven adres maar die hierdoor ingeschreven zijn 
onder de NIS-code van de Stad Brussel,  ambtshalve afgevoerd worden.



5)Projecten van de Dienst Exploitatie (vervolg).

1. Applicatie E-Depot (Notarissen).
• Deze toepassing maakt het voor de notarissen mogelijk om het Rijksregister te raadplegen met 

het oog op het verkrijgen van de gegevens over een natuurlijke persoon of voor het oprichten van 
een nieuwe maatschappij in de Kruispuntbank van Ondernemingen.Op deze wijze zullen de 
akten, waarop namen van personen vermeld zijn , met behulp van deze verbinding met het 
Rijksregister vooraf kunnen ingevuld worden.

• Het verrichten van mededelingen tussen de Federatie van het Belgisch Notariaat en het RRN 
geschiedt door middel van webservices, waarbij het antwoordbericht in XML-formaat gegeven 
wordt.

Stand van zaken :
-testen met een bericht in XML : beëindigd;
-het opstarten van de productie : uitgevoerd op 15 januari 2007
-documentatie: gedaan

• Als het experiment positief beoordeeld wordt, gebruik van een soortgelijke verbinding voor andere 
applicaties van de notarissen ( de  4de weg) ;

- Te evalueren 



5)Projecten van de Dienst Exploitatie (vervolg)

2. Applicatie E-Politieloket .
• Deze toepassing maakt het voor de burgers mogelijk om het RRN te raadplegen teneinde hun 

eigen informatiegegevens te krijgen en aldus om een voorgedrukt  aangifteformulier te krijgen. 
Deze aangifte betreft klachten in verband met kleine diefstallen (diefstal van fietsen of in winkels);

• Het verrichten van mededelingen tussen de website « e-loket politie » ,dat ontwikkeld werd door 
FEDICT, en het RRN wordt verwezenlijkt door de UME-infrastructuur.

• Stand van zaken :
-Het opstarten van de productie : december 2006
-het ontwikkelen van een transactie die specifiek bestemd is voor de burgers die hun eigen
dossier willen raadplegen (burgertransactie) : te ontwikkelen in functie van het advies van de  
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

3. Applicatie E-Birth (FEDICT).
• Deze toepassing moet bij de aangifte van de geboorte van een kind de optimisering mogelijk 

maken voor het doorsturen van gegevens tussen de ziekenhuizen en de betrokken gemeenten .
• Stand van zaken : 

- « As is » is goedgekeurd
- POC nog te ontwikkelen (timing : mei, juni 2007)
- To be moet ook worden goedgekeurd



5)Projecten van de Dienst Exploitatie (vervolg).

• 4. Webservices van het RRN.
• Ontwikkeling van de toegangen tot het Rijksregister met behulp van het protocol 

TCP/IP. Er wordt voorzien in twee toegangsmethodes, enerzijds via een website voor 
« lichte klanten » en anderzijds via webservices voor de gebruikers die een belangrijk 
volume tranacties wensen.De authentificatie van de eindgebruiker wordt verwezenlijkt
door middel van de elektonische identiteitskaart.

• Stand van zaken :
-Ontwikkeling van een prototype: beëindigd
-Gebruik van een prototype in productie in het kader van de regionale verkiezingen
van 2006, in samenwerking met het Vlaamse Gewest: beëindigd
-Eerste testen  in productie van de website :einde 2006 (gebruikers : RRN, NMBS, 
FAVV, CHU Liège) :gedaan;
-Het opstellen van een lastenboek : begin van 2007 om een productieinfrastructuur te 
implementeren teneinde alle transacties van het Rijksregister te kunnen
ondersteunen;
Het prototype zal voor de productie gebruikt worden, in afwachting van de uitvoering 
van de overheidsopdracht.



6) Projecten van de Dienst « Toepassingen ».

• 1. Het project ‘Euthanasie’ – aanpassing van de programma’s van het 
Rijksregister
Het RRN is een router. Het RRN wijzigt niet het bericht dat opgestuurd wordt 
door de gemeente en het neemt geen enkel gegeven op (behalve door 
archivering) noch bij de heenreis, noch bij de terugreis van de  transactie. Op
technisch vlak is het RRN klaar.

• 2. Verblijfsdocumenten voor vreemdelingen – aanpassing van de 
programma’s van het  RRN , IT 195
Bij het RRN, komen tot een eenheidsstructuur van de identiteitskaart om het
beheer van de dossiers te vereenvoudigen. - Operationeel  : 19/2/2007. 

• 3.Aanpassing van de stem- en stemopneminssoftware van de systemen 
Jites en Digivote
Jites : nieuwe versie van de software voor de aanmaak van de verkiezing 
op17/1/2006 , met digitale identificatie van de personen die tussenkomen.



6) Projecten van de Dienst  « Toepassingen » (vervolg).

4)Ontwikkeling van een « adres » transactie voor de KSZ.
• Het operationeel maken vond plaats op 26 februari 2007.
• 5)Project voor het in overeenstemming brengen van de databases van de 

gebruikers met de authentieke bron : ORGADON, DIV, PASPOORTEN, 
Inventaris van de andere bronnen;
-Orgadon (schenking van organen) : twee « synchronisaties » (1/1/2006 en 
25/8/2006) hebben het mogelijk gemaakt om de verschillen te herleiden van  
30.000 tot 5.000 gevallen.De volgende actie om de bestanden in 
overeenstemming te krijgen: tijdens de zomer van  2007;
-DIV : Het RRN heeft incoherenties  vastgesteld in de  extracties van de 
bestanden betreffende de rijbewijzen : planning voor het wegwerken van de 
verschillen in de  gegevens.
-Paspoorten : men verwacht   de levering  van een   extractie van de data base 
« paspoorten » door de FOD Buitenlandse Zaken .     



7) Projecten van de dienst « Toepassingen » (vervolg).

• 6.Project : studie over de adresstructuren
Marc Ruymen volgt het  project CardGIS-BeSt Adress Workflows.
Dit is een project op lange termijn.  De ADIB is niet de  titularis van het project. 

• 7.Het opnemen van het partnerschap
De  structuren van de nieuwe informatiegegevens worden ontwikkeld.
Men wacht op de FOD Justitie..Op technisch vlak  is het Rijksregister klaar.

• 8.Centraal strafregister
De individuele toepassingstesten werden verricht. De massatesten moeten nog
uitgevoerd worden.
De FOD Justitie moet het initiatief nemen. 


