1. De burger wordt een actieve partner in het beheer van zijn
identiteitsgegevens.

De wet van 27 april 2007 houdende diverse bepalingen heeft artikel 4 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een Rijksregister van de natuurlijke personen gewijzigd, om de bewijskracht van de hierin opgenomen
identificatiegegevens te bevestigen.
De definitie van de juridische waarde van de gegevens die het Rijksregister bevat, moet een betere waardebeoordeling
mogelijk maken van deze gegevens door de gebruikers die naar behoren gemachtigd zijn.
Uw gegevens raadplegen.
Zo kan elke persoon die titularis is van een elektronische identiteitskaart, zijn gegevens die opgenomen zijn in het
Rijksregister, raadplegen door zich met zijn identiteitskaart te authentificeren via de toepassing "mijndossier" en een
uittreksel verkrijgen in PDF-formaat, dat ondertekend werd door het RR.
Indien hij dit wenst kan de persoon voornoemd uittreksel ook doorgeven aan een derde, bijvoorbeeld in het kader van
contractuele relaties die hij met deze persoon aangaat.
Fouten medlen.
Dankzij de ontwikkeling en de inwerkingtreding in 2008 van de toepassing "fouten melden" werd weer een stap vooruit
gezet in de richting van de administratieve vereenvoudiging.
Om meer coherentie na te streven, organiseert de wet van 27 april 2007 inderdaad een systeem dat de synchronisatie
verzekert tussen het Rijksregister en de registers bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een Rijksregister van de natuurlijke personen (bevolkings-, vreemdelingen-, wachtregister en consulaire
bevolkingsregisters), namelijk: wie een verschil tussen het Rijksregisters en voornoemde registers vaststelt, moet dat
onverwijld meedelen.
Het KB van 19 maart 2008 (KS van 15 april 2008) legt de modaliteiten vast volgens dewelke de bedoelde mededeling
moet gebeuren. Deze mededeling kan gebeuren hetzij door middel van een brief via de Post, hetzij via elektronische
weg door de aangifte in te geven in de toepassing "declar" die ontwikkeld werd door de dienst van het Rijksregister.

Het Rijksregister speelt in dit kader de rol van tussenpersoon tussen de burger en de gemeenten voor het melden van de
verschillen die vastgesteld werden in het dossier bij het Rijksregister.
Om een administratieve vereenvoudiging na te streven, heeft de omzendbrief van 23 juni 2008 onder meer bepaald dat
elke fout die door de burger vastgesteld wordt die zijn dossier heeft geraadpleegd, door middel van de toepassing
"mijndossier" van het Rijksregister, door hem gemeld kan worden aan de gemeente of aan FOD Buitenlandse Zaken
(voor de Belgen die in de consulaire bevolkingsregisters zijn ingeschreven) via de toepassing "fouten melden".
De declarant ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging per e-mail en de gemeente wordt via hetzelfde kanaal
geïnformeerd dat er een aangifte is opgenomen waarvoor ze bevoegd is.
Na de nodige controles uitgevoerd te hebben en, desgevallend, na eventuele fouten verbeterd te hebben, neemt de
bevoegde gemeentelijke ambtenaar (of de beambte van de FOD Buitenlandse Zaken) het resultaat van de behandeling
van de aangifte op in de databank. De betrokkene wordt automatisch per brief op de hoogte gebracht van de afsluiting
van het dossier.

Deze nieuwe toepassing zou het mogelijk moeten maken om de kwaliteit van de gegevens nog te verbeteren door
iedereen de gelegenheid te bieden om fouten te melden die vastgesteld werden in de informatiegegevens uit het
Rijksregister en/of uit de bevolkingsregisters (in de brede zin) aan de bevoegde overheden die de rechtzetting hiervan
moeten verzekeren.

