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Inleiding 

 

Op aanvraag van het Overlegcomité van de gebruikers van het Rijksregister, werd een werkgroep 
opgericht betreffende de IT 140-141 "Samenstelling van het gezin". De tweede vergadering van deze 
werkgroep vond plaats op 20 juni 2017 met als doelstelling: 

 

1) de inventaris van de ondervonden problematieken met betrekking tot het IT 140 “Samenstelling 
van het gezin” aan te vullen, naar aanleiding van de 1

ste
 vergadering; 

2) prioriteiten te bepalen en eventueel reeds verbeteropportuniteiten te bespreken met betrekking 
tot alle problematieken aangehaald tijdens de 2 vergaderingen. Hiervoor zal het verslag van de 
vorige vergadering overlopen worden. 

 

Ter gelegenheid van de volgende vergadering zullen oplossingsvoorstellen besproken kunnen 
worden. Vervolgens zullen de diensten van de ADIB bepalen in welke mate deze voorstellen 
uitgevoerd kunnen worden op basis van de opportuniteit en de agenda van de ADIB. 

 

Algemene opmerking: 

De aanwezige diensthoofden bevolking merken op dat zij moeilijkheden hebben om te volgen zolang 
de materies die meegedeeld worden door verschillende partners (waaronder het RR), talrijk, complex 
en gediversifieerd zijn: de onderrichtingen, de materie burgerlijke stand, het elektronisch loket, het 
gerechtelijk wetboek, de verkiezingen, …. 

 

1) INVENTARISSEN VAN DE PROBLEMATIEKEN (VERVOLG) 

 

 Gedetineerden en referentiepersoon 

 

Wanneer iemand gevangen genomen wordt en hij/zij de referentiepersoon van het gezin was, kan de 
referentiepersoon van het gezin wijzigen: 

 het familielid dat de nieuwe referentiepersoon wil worden, verwittigt de gemeente schriftelijk – bij 
voorkeur met het akkoord (handtekening) van de vroegere referentiepersoon; 
 

 de wijkagent kan zich ter plaatse begeven om te bepalen wie ter plaatse blijft en wat het 
bestaande gezin is en om de nieuwe referentiepersoon op de hoogte te brengen van zijn/haar 
statuut. 
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Dit is niet automatisch de echtgenoot/partner, het kan ook één van de kinderen zijn. 

Bepaalde gemeenten versturen een standaardbrief naar het betrokken adres om de wijziging van 
referentiepersoon mee te delen.  

De vraag is wat de beste procedure is om deze overgang te beheren?: 

- politieonderzoek; 
- oproeping aan de gemeente; 
- versturen van een standaardbrief met betrekking tot de wijziging van referentiepersoon; 
- een combinatie van bovenstaande opties. 

 

 2 hoofdadressen voor slechts één gezin 

 

Het gebeurt dat een gehandicapte referentiepersoon in werkelijkheid samenleeft met een andere 
persoon, maar officieel in 2 verschillende appartementen. Het betreft hier een geval van sociale 
fraude. De gemeenten kunnen het gevoel hebben dat ze zich hierdoor in een lastig parket bevinden, 
aangezien zij deze situaties moeten "aanklagen". De andere instellingen gaan er over het algemeen 
enkel sociale fraude in zien op basis van de informatie van het RR. Dit is een beetje delicaat voor de 
gemeenten, aangezien dit op dezelfde manier behandeld wordt als veel meer verspreide situaties van 
sociale fraude die als minder te rechtvaardigen beschouwd kunnen worden. Bijvoorbeeld: in hetzelfde 
gebouw woont mijnheer aan de ene kant en mevrouw aan de andere kant, zij hebben samen kinderen 
en het is mevrouw die de gezinstoelagen ontvangt.  

 

Ter herinnering: in een omzendbrief van 30 augustus 2013 met betrekking tot de strijd tegen 
domiciliefraude, werd een centrale rol toegekend aan de arbeidsauditoraten. 

 

Anderzijds, wanneer een bewoner in een psychiatrische instelling opgenomen is, wordt hij soms ten 
onrechte als "alleenstaande" beschouwd, want in principe gaat het om een tijdelijke afwezigheid. 

 

Men zou bepaalde begrippen (bv. "appartement") zeker moeten herdefiniëren en andere, recentere 
begrippen, zoals "medehuurderschap" moeten opnemen om de realiteit van de situaties beter te 
weerspiegelen. 

 

 Probleem m.b.t. de interpretatie van de gegevens van het RR 

 

Als reactie op het bovenvermelde punt, kan worden vastgesteld dat de organisaties die zich op het RR 
baseren voor de behandeling van hun dossiers, zich soms strikt of als enkel controlecriterium houden 
aan de informatiegegevens van de beschikbare IT's, terwijl de doeleinden aan de basis aanzienlijk 
verschillend kunnen zijn. 

Het Rijksregister heeft voornamelijk een opdracht inzake identificatie en lokalisatie van de personen. 
Vervolgens werden andere informatietypes (IT's) ontwikkeld om deze opdracht aan te vullen en 
andere organisaties te helpen om hun opdrachten uit te voeren. De in het RR beschikbare 
informatiegegevens moeten strikt geïnterpreteerd worden op basis van de algemene onderrichtingen 
en zouden vervolgens terug in de context van de activiteiten van deze organisaties geplaatst moeten 
worden. Het blijkt echter dat deze instanties zich soms kunnen beperken tot de informatiegegevens 
van het RR met gevolgen voor de dossiers van de betrokken personen.  

In het geval van afvoering van ambtswege voor vreemdelingen gebeurt het bijvoorbeeld dat de 
instanties bevoegd voor naturalisatie de naturalisatie weigeren of de procedure annuleren omdat ze 
op basis van de informatiegegevens in het RR interpreteren dat de persoon het grondgebied verlaten 
heeft door zijn afvoering, terwijl de Dienst Vreemdelingenzaken na onderzoek had kunnen bevestigen 
dat de persoon het grondgebied niet verlaten had. Dit fenomeen kon eveneens vastgesteld worden 
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voor de toekenning van de werkloosheidstoelagen of de terugbetaling van de gezondheidszorgen. Als 
gevolg van deze beperkende interpretatie, hebben de diensten van het RR het IT 003 moeten 
aanvullen om te verduidelijken dat het verblijf ononderbroken was door een specifieke code toe te 
voegen. 

 

 

 Afvoering van ambtswege en verlies van het verblijfsrecht 

 

Wanneer een vreemdeling afgevoerd wordt wegens verlies van het verblijfsrecht, verlaat hij niet 
noodzakelijk zijn woonplaats of gemeente. Het gebeurt regelmatig dat de wijkagent de aanwezigheid 
van de betrokken persoon in de gemeente vaststelt op hetzelfde adres of elders. De informatie is 
echter niet meer bijgewerkt in het RR ten gevolge van de afvoering. Zou men deze informatie, 
aangezien ze in bepaalde gevallen bekend is bij de gemeente, niet moeten vastleggen in een IT om 
het spoor van de persoon niet te verliezen, meer bepaald wanneer het gaat om vermoedens van 
radicalisering bijvoorbeeld? Men zou deze persoon moeten kunnen inschrijven op het "feitelijke" 
adres, maar men kan hem echter niet ambtshalve inschrijven, aangezien de vreemdeling geen 
verblijfsrecht (meer) heeft. 

 

Zou men het IT 003 kunnen uitbreiden in de gevallen van vermoeden van radicalisme?  

Zou men kunnen overwegen om de informatie te registreren in het IT 246? De politie zou dan echter 
geen toegang hebben tot de informatie. 

 

De vertegenwoordiger van de KSZ wijst erop dat het nieuwe adres van een vreemdeling die afgevoerd 
werd, vaak beschikbaar is in de identificatiedatabank van de Kruispuntbank. De gemeenten en de 
politie zouden dan toegang kunnen hebben tot deze gegevens om hun opdrachten voort te zetten. 

De vertegenwoordigers van het RR vragen zich toch af wat de wettelijke basis van een dergelijk 
initiatief is of vragen op zijn minst naar een opportuniteit om dit initiatief te formaliseren. 

 

Hierbij doet zich echter een probleem voor wat de historiek betreft, aangezien er een gat is in de 
historiek van het RR in het geval dat de afgevoerde persoon vervolgens terug ingeschreven wordt in 
het RR. Zou het niet opportuun zijn om de historiek aan te vullen met de elders beschikbare 
informatie? 

 

 De homepagina van de Politie is niet up-to-date 

 

De groep meldt dat de informatie op de homepagina van de Politie niet altijd up-to-date is en vaak 
minder geactualiseerd wordt dan de informatie die bewaard wordt in de gemeente! De politie belast 
met de veiligheid lijkt dus minder goed ingelicht dan de gemeenten. Het betreft vaak problemen van 
synchronisatie tussen de lokale informatie en het RR en over het algemeen het fenomeen van talrijke 
specifieke databanken voor elke organisatie. 

 

 Toevoeging van de nieuwe categorieën in het IT 140 

 

In het IT 140 zou men de codes moeten uitbreiden naar categorieën, zoals "halfbroer" en "halfzus". 

Wanneer een ouder geïdentificeerd wordt als referentiepersoon, gebeurt het dat deze categorieën 
gewoon geregistreerd worden als broer of zus en niet als "halfbroer" of "halfzus". 

Zou men hen kunnen beschouwen als aanverwanten? De begrippen "verwantschap" en 
"aanverwantschap" zouden nog beter verduidelijkt kunnen worden. In bepaalde omstandigheden is 
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het immers belangrijk om de personen ten laste te kunnen bepalen, wat moeilijk is als men de 
verwantschap niet kent. 

 

 Dubbele NN’en en annulatie van de NN'en 

 

Wanneer men een vreemdeling die Belg geworden is door naturalisatie, moet hercollecteren wanneer 
er een wijziging van geboortedatum is bijvoorbeeld, vereist dit veel tijd. De procedure voor het 
hercollecteren is niet duidelijk. Men zou deze procedure moeten verbeteren en overleg moeten plegen 
met DVZ. 

De groep wijst erop dat er momenteel een betere opvolging in het RR gebeurt wat de aanvragen tot 
annulatie van NN'en betreft, hoewel de opvolging nog wat traag verloopt. De vertegenwoordigers van 
het RR wijzen erop dat verbeteropportuniteiten bestudeerd worden. 

 

 Inschrijving van de minderjarigen in de registers 

 

Het RR moet de realiteit weerspiegelen: indien personen niet op het adres wonen, ongeacht hun 
leeftijd, dan primeert de feitelijke situatie en zouden zij afgevoerd moeten worden, maar vaak worden 
zij niet afgevoerd. Wat de minderjarigen betreft, heeft dit meer bepaald gevolgen voor de 
gezinstoelagen, maar ook voor het attest waaruit blijkt dat de minderjarige naar school gaat.  

Men stelt bijvoorbeeld vast dat kinderen die in het buitenland naar school gaan (en daar dus wonen), 
ingeschreven worden in de registers wanneer zij naar België komen tijdens de 2 maanden 
zomervakantie. In geval van afvoering van ambtswege tijdens het jaar, worden de kinderen dan terug 
ingeschreven tijdens de zomervakantie. Bepaalde gemeenten stellen deze afvoeringen van 
ambtswege trouwens uit naar september om nieuwe inschrijvingen tijdens de zomervakantie te 
vermijden. In geval van afvoering, stellen de gemeenten zich trouwens bloot aan klachten bij de 
rechtbanken. Er worden vergelijkbare gevallen vastgesteld bij gescheiden ouders, waarbij het kind 
ingeschreven wordt in de registers bij de ouder die het hoederecht uitoefent tijdens de zomervakantie, 
terwijl het kind bij de andere ouder woont tijdens het jaar.  

 

Deze praktijken vereisen grondige politieonderzoeken, wat niet altijd het geval is wegens een gebrek 
aan tijd en beschikbaarheid. 

   

Wat dit betreft, wijst de groep op een probleem van afstemming tussen de algemene onderrichtingen 
en de wetgeving, aangezien het bedoelde KB niet bepaalt dat kinderen jonger dan 12 jaar aanwezig 
moeten zijn voor de politieonderzoeken. 

 

 Certificaten: al dan niet vermelding van de burgerlijke stand 

 

De groep merkt op dat er problemen zijn wat de vermelding van de burgerlijke stand op de certificaten 
betreft, rekening houdend met de bestaande verschillende benamingen. Volgens de 
informaticaprogramma's is het eveneens mogelijk om te kiezen om de burgerlijke stand al dan niet op 
de certificaten te vermelden. Dit is niet zeer duidelijk en weinig homogeen. 
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2) OVERLOPEN VAN HET VORIGE VERSLAG EN BEPALING VAN PRIORITEITEN 

 

 IT 120 niet in overeenstemming met de situatie in IT 140 

 

Bepaalde gemeenten registreren een partnerschap soms als een huwelijk, terwijl dit niet dezelfde 
status heeft. De groep meent dat de termen niet zo belangrijk zijn, zolang de gebruikers er maar 
hetzelfde gebruik van maken en er dus een eenvormigheid van de praktijken is. 

 

 IT 120 - feitelijke scheiding en gevolg voor IT 140  

 

Wat de twijfel van de groep over de al dan niet registratie van de gevallen van polygamie betreft.  

Ten gevolge van een omzendbrief van 2013, heeft het RR beslist om polygamie niet meer te 
registreren. Polygamie wordt, ten gevolge van de inwerkingtreding van het wetboek van internationaal 
privaatrecht, beschouwd als strijdig met de Belgische openbare orde, ook al kunnen gevolgen die uit 
deze verbintenis voortvloeien, erkend worden (gezinstoelagen, weduwepensioen, …). 

 

Er wordt nog verduidelijkt dat het "bigamie"-huwelijk enkel geregistreerd kan worden op basis van een 
vonnis. 

 

Er zouden nog 180 gevallen van bigamie in het RR geregistreerd zijn ten gevolge van een huwelijk dat 
plaatsgevonden heeft in het buitenland. Het RR heeft onlangs een inventaris en een procedure tot 
afvoering van de gevallen van bigamie daterend van na 2004 gestart (inwerkingtreding van de 
toepassing van het wetboek van internationaal privaatrecht) en contact opgenomen met de betrokken 
gemeenten. Het is gepland dat de gemeente contact opneemt met de betrokkenen om de gegevens 
bij te werken. 

 

 

Tom Bols  - Z. Borakis 

Adviseur – Attaché 

 

 

 

 

 

 


