
De evolutie van de taken en organieke wet. 

  
De evolutie van de taken en de rol van het Rijksregister moeten ingeschreven worden in de organieke wet hierover. 
  
In de loop van 2008 hebben de dienst van het Rijksregister en de dienst Wetgeving een voorontwerp van wet uitgewerkt 
tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister, met verwijzing naar de conclusies van 
het onderzoek "Only Once" dat onder de federale besturen werd gevoerd. 
  
Inschrijvingen. 
  
Het voorontwerp van wet voorziet inzonderheid in de mogelijkheid om de personen die niet in België verblijven, maar die 
er een beroepsactiviteit uitoefenen en daarom ingeschreven wensen te worden, op vrijwillige basis in te schrijven in de 
bevolkingsregisters en bijgevolg in het Rijksregister.  
  
Het voorziet eveneens in de inschrijving in ofwel de bevolkingsregisters, ofwel het vreemdelingenregister, ofwel het 
wachtregister, en daarom ook in het Rijksregister, van elk kind waarvan de ouders in geen enkel register ingeschreven 
zijn en waarvan de geboorteakte in België werd opgemaakt.  
  
Het voorontwerp van wet voorziet eveneens in de mogelijkheid om de verklaringen van de akten van de burgerlijke 
stand, alsmede de biometrische gegevens op te nemen. 
  
Identiteitsfraude 
  
Wat de  betreft, kent het voorontwerp van wet het Rijksregister een actieve rol toe op het vlak van preventie van 
identiteitsfraude en in de ontwikkeling en de verwezenlijking van een beleid voor de identiteitsdocumenten.  
  
Concrete maatregelen werden reeds getroffen of zullen op korte termijn getroffen worden om te voorkomen of te 
verhinderen dat de aangiften van verlies, diefstal of vernietiging van een identiteitskaart of van een vreemdelingenkaart 
vervalst worden. 
  
Zo wordt momenteel een transactie ontwikkeld om het register van de identiteitskaarten te raadplegen ten einde het voor 
de gemeenten en politiediensten mogelijk te maken om lokaal een attest van diefstal af te drukken met daarop de foto 
van de declarant. 
  
Tenslotte schept het voorontwerp een wettelijk kader dat het mogelijk maakt om een geharmoniseerd beleid te voeren 
wat de identiteitsdocumenten en persoonlijke documenten betreft. 
  

 CHECKDOC 

  
Tevens werd in december 2008 de portaalsite "CHECKDOC" in gebruik genomen, die in een eerste fase de 
identiteitskaarten en de paspoorten zal betreffen en in een tweede fase andere persoonlijke documenten, zoals 
inschrijvingsbewijzen. 
  
 Deze portaalsite is ondergebracht bij de diensten van het Rijksregister en zou het mogelijk moeten maken om diefstal 
van identiteitsdocumenten en identiteitsfraude te verminderen, meer bepaald in het kader van financiële transacties, om 
de houder van een gestolen identiteitsdocument of reisdocument te beschermen tegen frauduleuze commerciële 
transacties waarbij zijn naam valselijk gebruikt wordt, en om de geloofwaardigheid van de Belgische identificatie- en 
reisdocumenten te versterken. 
  
Dit controlesysteem dat werd ontwikkeld op initiatief van de FOD Binnenlandse Zaken (Algemene Directies "Veiligheids- 
en Preventiebeleid" en "Instellingen en Bevolking" in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD 
Mobiliteit, evenals met de Federale Politie) om het voor elke nationale of buitenlandse overheid, voor elke openbare 
publiek- of privaatrechtelijke instelling of voor elke persoon die dit wenst, mogelijk te maken om na te gaan of een 
document dat hem werd voorgelegd een probleem geeft (HIT) of niet (NO HIT), d.w.z. dat het niet gemeld is als gestolen 
of verloren, of gekend is als vervallen of ongeldig. 
  



 DOCSTOP 

  
  
Bovendien kan de titularis van het document (identiteitskaart, paspoort of inschrijvingsbewijs van een voertuig en, in de 
toekomst, van andere documenten zoals het rijbewijs) via de toepassing « DOCSTOP »het verlies, de diefstal of de 
vernietiging van zijn document aangeven bij de helpdesk van het Rijksregister. De helpdesk krijgt zo de taak om tussen 
te komen als loket voor dringende registratie. 
  
De helpdesk geeft de aangifte van verlies, diefstal of vernietiging onmiddellijk door aan de overheden die belast zijn met 
het beheer van de administratieve bestanden waarin de desbetreffende documenten opgenomen zijn.  
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