De controles om de kwaliteit van de gegevens te garanderen.

Als eerste en authentieke bron voor de identificatiegegevens van de natuurlijke personen, moet het Rijksregister de
nodige maatregelen treffen om voortdurend de juistheid van de gegevens te garanderen.
In dit perspectief streeft het Rijksregister sinds verschillende jaren een SLA-beleid na om zo de naleving te verzekeren
van de wettelijke termijnen voor opneming van de informatiegegevens door de gemeenten en ontwikkelt het
hulpmiddelen die het mogelijk maken om de aandacht te vestigen op anomalieën op het vlak van opgenomen
informatiegegevens of op de onvolledige aard van bepaalde dossiers. De regionale afvaardigingen komen tussen op het
terrein bij de gemeenten waarvoor problemen van deze aard werden vastgesteld.
In 2008 kon een positieve ontwikkeling vastgesteld worden wat de naleving van de opnemingstermijnen betreft, wat
aantoont dat deze inspanning voortgezet moet worden.
Synchronisatie.
Voorts dient de overeenkomst verzekerd te worden tussen de informatiegegevens die opgenomen zijn in het
Rijksregister, referentiebestand, en van dezelfde informatiegegevens die opgenomen zijn in de bijkomende en
aanvullende databanken.
Het is in dit opzicht dat sinds 2007 de synchronisatie werd ondernomen tussen het Rijksregister en het bestand van de
geschrapte personen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het jaar 2008 heeft het mogelijk gemaakt om de
huidige procedure te verbeteren en te optimaliseren, door zich ervan te verzekeren dat alle informatiegegevens die van
de Kruispuntbank komen vergezeld zijn van een gescand bewijsstuk.
De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om de informatiegegevens te controleren die zo werden meegedeeld
door de KSZ en, indien ze gegrond lijken te zijn (naargelang het doorgestuurde bewijsstuk), ze op te nemen in de
overeenstemmende informatietypes in het Rijksregister
Uit de opgemaakte statistieken blijkt dat de meerderheid van de doorgestuurde en aanvaarde informatiegegevens over
overlijdens gaan. Het percentage van dossiers van het Rijksregister die zo bijgewerkt werden in verhouding tot het aantal
betrokken dossiers (waarvoor de Kruispuntbank mutaties heeft meegedeeld) bedraagt 55% in het 2e semester van 2008.
Andere synchronisatieverrichtingen hebben plaatsgevonden met andere databanken zoals de databank van de
paspoorten van de FOD Buitenlandse Zaken wat de paspoorten van de Belgen in het buitenland betreft, de databank
ORGADON die beheerd wordt door de FOD Volksgezondheid met de aangiften wat de schenking van organen betreft (in
2008 ging de vergelijking over de dossiers van de personen jonger dan 18 jaar).
Er is eveneens een project lopende met het oog op een synchronisatie tussen het Rijksregister en het centrale bestand
van de rijbewijzen dat beheerd wordt door de FOD Mobiliteit.
Tot slot werd op 4 juni 2008 een omzendbrief aan de gemeenten gericht om hun voor te stellen hun een bestand ter
beschikking te stellen waarin alle dossiers van hun inwoners worden opgesomd, opdat die dossiers vergeleken kunnen
worden met de overeenstemmende dossiers in het lokale bestand.
Er werd een voorstel geformuleerd aan andere federale besturen die databanken met gegevens van natuurlijke
personen beheren in het kader van hun opdrachten, zoals de Dienst Vreemdelingenzaken, de FOD Financiën en de
FOD Buitenlandse Zaken (voor wat de dossiers van de Belgen betreft die ingeschreven zijn in de consulaire
bevolkingsregisters).

Deze verrichtingen zullen gepland worden in 2009 in functie van de desiderata (op het niveau van de planning) van de
deelnemers.

