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OVERLEGCOMITÉ VAN HET RR 

 



MOGELIJKHEID TOT CENTRALISATIE 

 
• De belangrijkste bron van het RR zijn de bevolkingsregisters:  

– alle personen die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister, 

– een deel van de gegevens die in de bevolkingsregisters zijn geregistreerd. 
Bevolkingsregisters = 32 informatie op basis van wetgeving Bevolkingsregisters = 32 informatie op basis van 
wetgeving. 
RR = 17 juridische informatie (+ informatie geregistreerd op verzoek van de gemeente, cf. art. 3, lid 3, van de 
wet van 8 augustus 1983). 
 

• De informatie in het RR - en Bevolkingsregisters is in feite identiek (ondanks het feit 
dat er soms verschillende rubrieken worden gebruikt) 

 
• Eén enkele instantie (minister van Binnenlandse Zaken) die de toegang tot de 

gegevens van RR en Pop toelaat (op bovengemeentelijk niveau in de zin van de wet 
van 1983; de gemeenten blijven bevoegd op lokaal niveau krachtens het koninklijk 
besluit van 1992). 

 
 

 Waarom zouden we dan nog steeds een juridisch onderscheid maken tussen deze twee 
soorten gegevens?  

 In de praktijk is het Rijksregister reeds de back-up voor de bevolkingsregisters van de 
gemeenten geworden. 
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CENTRALISATIE?  
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Centraal 
bevolkings

register 



DOELSTELLINGEN 

4 

• Het wettelijk kader hervormen: een systeem invoeren op basis 
van één enkele registratie van alle gegevens met betrekking tot 
de identificatie van natuurlijke personen in één gecentraliseerd 
referentiebestand 

 

• Centralisatie van gegevens in een databank. Verwijdering van 
lokale bestanden of lokale bevolkingsregisters (niet langer 
wettelijk bestaan) 

 

• Het voorzien van een webapplicatie door de dienst Rijksregister 
met alle functionaliteiten die nodig zijn om te voldoen aan de 
lokale behoeften voor bevolkingsbeheer: Verbetering van de 

RRNWeb-applicatie (gebruiksvriendelijkheid, bijkomende functionaliteiten) of 
ontwikkeling van een nieuwe specifieke applicatie 
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HUIDIGE SITUATIE 
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OPPORTUNITÉ DE FUSION RN-POP ? 
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IT MOGELIJKHEID TOT FUSIE RR/BEVOLKINGSREGISTERS? 

 



ALGEMENE MEERWAARDE 
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• Administratieve vereenvoudiging ten voordele van de burger.  

 

• Standaardisering van de processen en modaliteiten voor 
raadpleging en bijwerking van de gegevens van het Rijksregister.  

 

• Kostenverlaging in verband met het IT-beheer in de gemeenten 
(proces, opslag, ...) 

 

• Zich losmaken van de nadelen die voortvloeien uit de 
afhankelijkheid van een onderaannemer.  

 

• Rechtstreekse interactie tussen het Rijksregister en de 
gemeenten.  
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POGING TOT PLANNING - Juridische vlak 
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• Fase 1: wijziging van de wet van 8 augustus 1983 zodat alle 
informatie die beschikbaar is in de bevolkingsregisters wordt 
opgenomen in het RR – draft 1ste helft van 2020 

 

• Fase 2: harmonisatie van de wetgeving met het oog op de 
werkzaamheden voor de herschrijving van de wetgeving (wetten 
1983/1991, AR 1983/1992, enz.) met het oog op: 

– om de leesbaarheid van de teksten te verbeteren; 

– om de procedures te harmoniseren; 

– om duidelijk ieders verantwoordelijkheden te verdelen. 
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POGING TOT PLANNING - Operationeel/technisch vlak 
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• Taakomschrijving voor het uitvoeren van een 
functionele en impactanalyse - (in 2020) 

• Uitvoering van de analyse - (laatste kwartaal van 2020) 

• Implementatie van de technische oplossing (2021) 
 

 Aandacht - Vereisten: Politiek akkoord en budgetten 
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