Rijksregister
U ontmoet het rijksregister vanaf uw geboorte en het zal u heel uw leven vergezellen.
De bevolkingsdienst van de gemeente waar je ouders verblijven maakt voor jou een dossier op: de geboortedatum, de
naam en voornamen worden ingevoerd in de databank, net als het adres waar je gaat wonen. Je krijgt een
identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen.
Tenzij er een fout gemaakt is in de geboortedatum of het geslacht verandert dit nummer niet !
Uw nummer zal tijdens uw administratieve leven herhaaldelijk worden gebruikt : een eerste controle gebeurt al door het
kinderbijslagfonds. Bij ziekte, aanschaf van geneesmiddelen, of bij eventuele opname in het ziekenhuis word je opnieuw
geïdentificeerd aan de hand van het unieke identificatienummer via de SIS-kaart.
Met uw elektronische identiteitskaart kunt u uw gegevens raadplegen, attesten en uittreksels verkrijgen op basis van de
in uw dossier opgeslagen gegevens, uw belastingsaangifte invullen en zoveel meer...

Het Rijksregister in 2009
Het Rijksregister heeft in 2009 veel initiatieven ondernomen, en dit in de eerste plaats om de
inzameling en de terbeschikkingstelling te verzekeren van relevante identificatiegegevens van zo
veel mogelijk personen die in België verblijven. Deze gegevens moeten correct, up-to-date en
24u/24 7d/7 beschikbaar moeten zijn via een toegankelijk en gebruiksvriendelijk systeem.
Daarnaast wil men een maximum aan transparantie voor de burger garanderen, op het vlak van
gebruik van de gegevens, en hem nog meer betrekken bij het beheer hiervan.
Het Rijksregister heeft eveneens inspanningen gedaan om instrumenten en structuren op te stellen
die het mogelijk maken om identiteitsfraude tegen te gaan. Ten slotte heeft het Rijksregister zich
ingespannen voor de harmonisering van de identificatie-instrumenten, ook op Europees niveau.
Om een correcte en betrouwbare referentie-identiteit te verzekeren en om de identiteitsfraude tegen
te gaan, is het noodzakelijk om eenduidige normen vast te leggen voor de identificatie van
personen, die toegepast kunnen worden door alle betrokken actoren. In 2009 werd een werkgroep
opgericht, onder leiding van de Dienst Vreemdelingenzaken, met als doel om de opnemings-,
controle- en authentificatieprocessen van de identiteit van vreemdelingen te optimaliseren, om het
gebruik van meerdere identiteiten te vermijden en om de correcte identiteit te bepalen.
Het Rijksregister speelt als beheerder van de referentie-identiteiten een centrale rol op dit vlak.

