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Rijksregister van de natuurlijke personen. - Mijn Dossier. - Aangifte van een adreswijziging (AAW).  

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 
 

 

Ieder burger die verhuist moet aangifte doen van deze adreswijziging bij de bevolkingsdienst van de gemeente 
waar hij is ingeschreven voor een verhuis binnen dezelfde gemeente, of bij de bevolkingsdienst van de gemeente 
waar hij wenst ingeschreven te worden bij een verhuis naar een andere gemeente. 

 

De aangifte van adresverandering kan gebeuren door zich persoonlijk aan te bieden bij de bevolkingsdienst, of 
door een mededeling per brief of fax, of via e-mail. 

 

De diensten van het Rijksregister ontwikkelen momenteel een toepassing waardoor de burger zijn aangifte van 
adresverandering zal kunnen meedelen via de website “Mijn Dossier” ( https://mijndossier.rrn.fgov.be ). 

De betrokken gemeente wordt dan van de aangifte op de hoogte gebracht door middel van een nieuwe transactie 
die in de bestaande bevolkingstoepassing geïntegreerd wordt. Na controle van de aangifte kan het dossier van de 
persoon/personen die bij de verhuis betrokken zijn worden bijgewerkt en kan de normale procedure voor de 
inschrijving worden opgestart. 

 

De toepassing kan voor de deelnemende gemeenten opgestart worden wanneer aan volgende voorwaarden is 
voldaan: 

 De gemeente verleent haar uitdrukkelijk akkoord om via deze toepassing te werken; 

 De informaticafirma heeft de nodige aanpassingen aan de software uitgevoerd; 

 De gemeente is verbonden met het Rijksregister verbonden via de toepassing van de Webservices (TCP/IP). 

 

De gemeente is niet verplicht om deel te nemen aan deze toepassing wanneer zij de voorkeur geeft aan het 
gebruik van een eigen elektronische toepassing of gemeentelijke portaalsite. In dit geval zal een link naar deze 
toepassing worden opgenomen op de website “Mijn Dossier”. 
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U wordt bijgevolg verzocht om vóór 31 januari 2010 aan de dienst Externe Relaties van het Rijksregister de 
volgende gegevens mee te delen: 

  

Gemeente: …  NIS-code: … 

   

Neemt deel aan toepassing AAW 
van het Rijksregister 

JA NEEN 

Beschikt over eigen toepassing JA NEEN 

URL van gemeentelijke website of 
eigen toepassing AAW 

… 

 

 

Planning voor de indienststelling van de toepassing AAW op de website “Mijn Dossier”: 

 Januari 2010:  mededeling van de technische documentatie aan gemeenten en informaticafirma’s; 

   Inzameling van de informatie van de gemeenten. 

 Eind maart 2010: aanpassing van de bevolkingstoepassing door de informaticafirma’s beëindigd. 

 April 2010:  Opstarten van een aantal pilootgemeenten. 

 Mei 2010: Opstarten van de overige gemeenten. 

 

 

Dit project past in de doelstelling van het Rijksregister om de burger te beschouwen als een partner. Door middel 
van de toepassing “Mijn Dossier” wordt reeds een maximum aan transparantie voor de burger verzekerd op het 
niveau van de controle en het gebruik van zijn gegevens. Met deze toepassing zal hij bovendien ook worden 
betrokken bij het beheer van. 

Ik durf dan ook rekenen op uw volledige medewerking bij het uitbouwen van deze toepassing.  

 

 

Met hoogachting, 

 

 

 

Luc Vanneste, 

Directeur-generaal 


