COMITE VAN DE GEBRUIKERS VAN HET RIJKSREGISTER VAN DE
NATUURLIJKE PERSONEN VAN 16 MAART 2007

1. Wijziging van het afdrukprogramma (C.ROUMA)
Op voorstel van de Stad Hasselt zal het afdrukprogramma van de uittreksels
van het Rijksregister aangepast worden wat het informatiegegeven met
betrekking tot de afstamming betreft.
2. Wijzigingen van de kieswetgeving (S. DE MUL)
De nieuwigheden van de kieswetgeving worden uiteengezet (zie de
documentatie op http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=169&L=1)
3. Agenda van de verkiezingen van 10 juni 2007 (E. VAN VERDEGEM)
Er wordt nogmaals gewezen op de belangrijke datums: de verklaring van de
Minister aan de Kamer betreffende de lijsten met de kandidaat-bijzitters van
de stembureaus zal naar de drukkers verstuurd worden.
4. Stand van zaken van enkele projecten van het Rijksregister (C. ROUMA)
•

Herziening van de beroepencodes – Werkgroep Microcensus
Er wordt een definitieve lijst van de nieuwe beroepencodes verwacht. De
opmerkingen van de FOD Landsverdediging werden opgenomen. Er wordt
een studie gemaakt over de synchronisatie met de databank van de AD
“Openbare Veiligheid” voor de beroepen van de privé-veiligheid zoals dat
van detective en van veiligheidsagent. Dit zou plaatsvinden door middel
van een reglementaire wijziging die aan het Rijksregister de mogelijkheid
zou bieden om een informatiegegeven over het beroep in te voegen, dat
afkomstig is van een wettelijke databank.

•

Only Once (efficiënter gebruik van de gegevens en van de toegangen tot
het RR)
Dit betreft verschillende projecten in diverse administraties en een eerste
concretisering door middel van een wetswijziging die aan de uittreksels van
het RR dezelfde bewijskracht toekent als aan de uittreksels uit de
bevolkingsregisters.

•

Euthanasie
De Ministerraad heeft zijn akkoord gegeven over het ontwerp van koninklijk
besluit dat voorziet in de mededeling van de vroegtijdige verklaringen via
het RR met als datum van inwerkingtreding 1/07/2008.

•

Vermindering van het aantal schrappingen van ambtswege
Er werd hieromtrent een omzendbrief verstuurd naar de gemeenten. Er
werd afgezien van een ontwerp van koninklijk besluit naar aanleiding van
de bezwaren van de Vereniging van Steden en Gemeenten. Het overleg

met de Dienst Vreemdelingenzaken loopt verder, inzonderheid voor de
aanmaak van een fictief NIS-nummer voor de kandidaat-vluchtelingen die,
bij gebrek aan een reëel adres, bij de Dienst Vluchtelingenzaken
ingeschreven zijn.
Wat de synchronisatie met het bestand van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid met betrekking tot de geschrapte personen betreft, werd
het koninklijk besluit bekendgemaakt, zijn de testen aan de gang en zou de
eerste verzending binnen enkele weken kunnen plaatsvinden.
•

Projecten van de diensten Exploitatie en Toepassingen
- de webservice voor de notarissen (raadpleging via Internet en
identificatie door middel van de elektronische identiteitskaart) werkt
goed
- het e-loket van de politie wordt in enkele proefgemeenten getest
- het project e-birth voorziet het elektronisch doorsturen van de
geboorteaangiften; de huidige stromen worden geïdentificeerd en er
moet een beslissing genomen worden over de toekomstige situatie.
- de synchronisatie van de databanken zal voortgezet worden (Orgadon,
rijbewijzen, paspoorten,…)

Antwoorden op de vragen van de gemeenten
- Op het RR is alles klaar voor de transactie naar het centrale
strafregister, maar Justitie, dat als enige bevoegd is, wil niet beginnen
zolang dat register onvolledig is (300 000 dossiers). Er wordt geen
termijn voorzien.
- De heer VAN VERDEGEM
wijst nogmaals op de procedure
betreffende de ambtshalve schrappingen en betreffende de inschrijving
bij het OCMW van de personen die zich op het grondgebeid van de
gemeente bevinden, maar geen verblijfplaats meer hebben.
- De heer PEDOUX deelt mee dat er een omgekeerd stratenbestand zal
worden aangemaakt en wenst dat men hem laat weten of er andere
omgekeerde bestanden gewenst zijn.
5. Omzetting van de codes van de diplomatieke posten (D. PEDOUX)
Uit het onderzoek van alle dossiers (de historiek inbegrepen) blijkt dat er 4
soorten fouten voorkomen:
- de postcode zou vervangen moeten worden door de plaats (IT 031) ±
100 gevallen
- de postcode bestaat niet in de tabel (± 1000 gevallen)
- de landencode komt niet overeen met de postcode (± 3500 gevallen)
- de postcode zou niet mogen gebruikt worden (± 1000 gevallen)
De resultaten zullen bestudeerd worden door L. DE WEVER en M. BULCKE.
Ter herinnering, de aanpassing van de landencodes wordt voorzien voor het
2de semester na de verkiezingen.
6. Inschrijving van de Belgische kiezers in het buitenland (M. BULCKE)
M. BULCKE deelt mee dat zijn dienst per dag ongeveer 100 à 200 formulieren
ontvangt die door de gemeenten teruggestuurd worden. Tot 24 maart vraagt
hij om die formulieren per fax te verzenden. Na deze datum wenst hij dat de
gemeenten ze rechtstreeks naar de posten zouden verzenden en daarbij zijn

dienst zouden inlichten over deze verzending (diplomatieke koffer één keer
per week). Deze informatiegegevens zullen in de FAQ geplaatst worden op de
site www.diplomatie.be. Het totaal aantal formulieren, dat door de posten
geregistreerd werd, bedraagt ongeveer 122 000 (op dit ogenblik 100 000 IT’s
132 bij het RR gecodeerd).
De posten zullen naar de gemeenten bellen als zij verschillen vaststellen in de
informatiegegevens die in hun databank en bij het RR gecodeerd zijn.

7. Varia
-

-

er werd een 14de wettelijk informatiegegeven aangemaakt voor de
verblijfstoestand van de vreemdelingen (zie de omzendbrief betreffende
het Limosa-project)
in de toekomst zullen er, naast de 2 gewoonlijke sessies van het
Comité, tevens 2 sessies gewijd worden aan de vragen van de
gebruikers

Antwoorden op vragen
-

-

-

-

-

De afstamming wordt vermeld in de dossiers van de gemeenten met
wie een overeenkomst werd gesloten (behalve Antwerpen). Er zal
binnenkort een lijst met de ontbrekende informatiegegevens naar de
gemeenten verstuurd worden. Er stelt zich een probleem voor de
vreemdelingendossiers door het gebrek aan rechtsgeldige documenten
(in dat geval moet de code afstamming “onbekend” worden ingegeven).
Volgens sommige gebruikers wil de Dienst Vreemdelingenzaken dat de
IT’s 110 en 120 leeg gelaten worden, maar er wordt rekening gehouden
met de graad van verwantschap in de samenstelling van het gezin.
Een wetsontwerp dat van de afstamming een wettelijk
informatiegegeven maakt en een ander ontwerp dat een
informatiegegeven betreffende de afstamming in dalende lijn instelt,
werden bij het Parlement ingediend.
Er wordt aangeraden om het materieel betreffende de
geautomatiseerde stemming in goede staat te houden. De resultaten
van de studie die aan de universiteiten gevraagd werd, worden tegen
begin 2008 verwacht. Het is niet uitgesloten dat het huidige materieel
verder nog tot 2009 gebruikt wordt.
De volmachtformulieren van de Belgen in het buitenland verblijven
worden door de gemeenten bewaard. Wat bij de oproeping van de
gevolmachtigde gevoegd moet worden is een uittreksel dat gedrukt
werd door de administratieve drukkerij op basis van het bestand van de
kiezers.
De gemeenten ontvangen het volledige kiezersbestand (degenen die in
België stemmen en degenen die in het buitenland stemmen –
stemwijzen 1,2,3,4 en 5)
Er dient een verklarende nota, met een uitvoerige beschrijving van de
procedures eigen aan de verschillende stemwijzen, zo vlug mogelijk,
opgestuurd te worden naar de gemeenten en de hoofdbureaus
(kiezerslijsten, stembiljetten, oproepingen,…)

Eindopmerkingen:

-

-

B. CAPRON

Sommige gebruikers zouden graag willen dat er per taalgroep
vergaderingen georganiseerd werden of dat er voor een vertaling van
de vragen gezorgd zou worden
De informaticabedrijven wensen dat de wijzigingen aan de
programma’s hun voldoende op voorhand meegedeeld zou worden.

