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eID-toepassing: eerste
huis online verkocht

Eerste huis online met de eID verkocht

-

Op donderdag 15 december 2011 is voor het eerst in België een huis volledig
verkocht na online biedingen. De primeur was voor notaris Vincent Lesseliers
uit Beveren-Waas. In het verleden vond een openbare verkoop altijd plaats
in verkoopzalen of cafés. Sinds december is dus ook de online verkoop
mogelijk.
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Belangrijk in deze nieuwe toepassing is de website www.notaclick.be. Op die
site kan vastgoed verkocht en gekocht worden. Als je geïnteresseerd bent,
kan je online een bod uitbrengen op een bepaald goed.
Als je online op het huis wilde bieden, moest je je registreren op de site en
ook een volmacht tekenen bij de notaris. De identificatie tijdens het online
bieden gebeurde door middel van de elektronische identiteitskaart. De
notaris kan door deze controle nagaan of de mensen die een bod wensen uit
te brengen bijvoorbeeld wel meerderjarig zijn. Op die manier kon het
verkoopproces op een betrouwbare, beveiligde en transparante manier
verlopen.
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Vincent Lesseliers: “De online verkoop biedt voor alle partijen voordelen: De
koper kan op voorhand al bieden en hoeft niet noodzakelijk een dag vrij te
nemen om naar de openbare verkoop te komen. Ook voor de verkoper
verloopt alles aangenamer. De manier van verkopen (in een café) zorgde
vroeger wel eens voor ‘drempelvrees’ als de verkoper zich voor een groot
publiek moest kenbaar maken. Ook voor mezelf verloopt het werk
aangenamer. De openbare verkoop vindt plaats in mijn kantoor. Hierdoor
kan de verkoop professioneler verlopen, bijvoorbeeld als ik nog iets moet
opzoeken. In een café is dat iets moeilijker te regelen.”
De online verkoop biedt dus heel wat voordelen. De volgende online
verkopen worden volop voorbereid en zullen vermoedelijk in de maand maart
of april plaatsvinden.
Meer info: www.notaclick.be
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Roerende voorheffing kan voortaan online
met de eID ingediend worden

Vragen, suggesties, u
wil deze nieuwsbrief
verder ontvangen?
Klik hier
of mail naar

Vanaf 1 januari 2012 is het mogelijk de roerende voorheffing te betalen via
Rv-On-Web. De FOD Financiën heeft onder andere de toepassingen Tax-onWeb en MyMinfin ontwikkeld. Ook deze nieuwe toepassing betekent weer een
serieuze vereenvoudiging. Het verschuldigde bedrag wordt automatisch
berekend en wanneer de aangifte is ingediend, krijgt men een
ontvangstbewijs. De aangifte gebeurt via beveiligde toegang waarbij je
persoonlijke gegevens beschermd worden. Het is op elk moment mogelijk de
elektronisch ingediende aangiften te controleren.

Koen.Schuyten@rrn.fgov.be

Wie op RV-On-Web wil inloggen met zijn elektronische identiteitskaart, heeft
een kaartlezer nodig. Het programma om je eID uit te lezen, kan je
downloaden op http://eid.belgium.be
Tijdens deze toepassing, zal ook de pincode van de eID gevraagd worden.
Ter herinnering: De burger kan als hij zijn pincode niet meer kent, en hij ook
niet beschikt over de pukcode, via onze website een nieuwe pin-/pukcode
aanvragen.
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Word rijk dankzij je eID!
Een rekening wordt als slapend beschouwd als er gedurende minstens 5
jaar geen verrichting meer gebeurd is op de rekening en er ondertussen
ook geen contact meer geweest is tussen de houder (of de rechthebbende,
bvb. erfgenamen) van de rekening en de financiële instelling.
Bent u bij dezelfde instelling houder van verschillende rekeningen, dan wordt
geen enkele rekening als slapend beschouwd indien er voor één of meerdere
van uw rekeningen tijdens de laatste 5 jaar een tussenkomst (contactname,
verrichting...) geweest is. Sinds kort kan je in de “Registers Slapende
tegoeden” op zoek gaan naar slapende tegoeden.
Een rekening bij de bank kan om verschillende redenen ‘slapend’ worden.
Gewoon vergeten, verhuisd zonder de adreswijziging door te geven, een
familielid heeft voor je een rekening geopend, …
Om het register te raadplegen, vindt er eerst wel een grondige
identiteitscontrole plaats. Dat kan via een token, maar uiteraard is het
handiger dit te doen met uw elektronische identiteitskaart (eID).
Meer info: www.myminfin.be , www.slapenderekeningen.be
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Het gebruik van de elektronische identiteitskaart
voor de inschrijving van de studenten
De Hogeschool « Haute Ecole Louvain en Hainaut» - HeLHa (www.helha.be)
biedt veel studierichtingen aan (landbouwkunde, toegepaste kunsten,
economie, paramedische en sociale richtingen, kinesitherapie, ingenieur,
sociale acties, pedagogiek, techniek, industrieel ingenieur, …).
Deze richtingen zijn verdeeld over verschillende vestigingen : Bergen,
Montignies-sur-Sambre,
Moeskroen,
Louvain-la-Neuve,
‘s-Gravenbrakel,
Gosselies, Leuze-en-Hainaut, Loverval, Charleroi.
Het beheer van de inschrijvingen en de studentendossiers maakt een groot

deel uit van de administratieve activiteit in deze vestigingen. De secretariaten
die zich bezighouden met deze inschrijvingen gebruiken een toepassing die
speciaal voor dit doel bestudeerd is en ontwikkeld werd door de vennootschap
Infodidac. Het aantal studenten voor alle vestigingen bedraagt ongeveer 8000.
Jaarlijks worden er ongeveer 3 400 inschrijvingen behandeld.

Dit bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling van informaticatoepassingen
die eigen zijn aan het onderwijs, zoals studentendossiers, beheer van de
cursussen en uurroosters, bezetting van de klassen, beschikbaarheid van de
docenten enz.
Elk plaatselijk secretariaat gebruikt de elektronische identiteitskaart van de
student om de noodzakelijke gegevens te lezen en te registreren : naam,
voornamen, adres, geslacht, geboortedatum enz. om automatisch en op
betrouwbare wijze het dossier van de student aan te vullen. Deze verrichting
neemt maar enkele seconden in beslag. De opgehaalde gegevens verschijnen
in een speciaal venster van waaruit het eveneens mogelijk is om informatie toe
te voegen die eigen is aan de gevolgde opleiding (jaar, richting, klas enz.).

De foto van op de identiteitskaart wordt eveneens opgehaald om de
studentenkaart aan te maken.
Deze oplossing biedt verschillende voordelen:
• Ophaling van betrouwbare en correcte gegevens vanaf de elektronische
identiteitskaart,
•

De student moet geen foto aanleveren,

•

Tijdswinst voor de registratie van een inschrijving, ,

•

Uniformisering van de gegevens in het dossier van de student, welke de
vestiging ook is .

De studentenkaart heeft de grootte van een bankkaart, in plastiek. De
studentengegevens worden afgedrukt op deze voorgeformatteerde kaart.
Hierop staan identificatiegegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum enz.
op de voorkant en de gegevens die eigen zijn aan de inschrijving, zoals sectie,

inschrijvingsnummer,
achterkant.

inschrijvingsplaats,

geldigheidsduur

enz.

op

de

Meer informatie over de hogeschool: http://helha.be
Meer informatie over Infodidac : http://infodidac.be
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Rijksregister

Online adreswijziging groeit gestaag
In 50 gemeenten kan momenteel online een adreswijziging worden
doorgegeven. In september (Focus nr.2 - 22/09/2011) waren dat er nog
maar 36. Het aantal gemeenten dat deelneemt aan het project stijgt dus.
Het adres online wijzigen heeft dan ook heel wat voordelen:
1)

De burger moet zich niet verplaatsen naar het gemeentehuis om een
adreswijziging door te geven

2)

De burger kan het dossier op de voet volgen

3)

Er kan geen foute informatie worden doorgegeven want de aangifte
gebeurt op basis van de eID en gaat via het Rijksregister.
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