Aangifte van verschillen:
Gebruikershandleiding voor Declarant
1. Voorafgaande vereisten
-

Houder zijn van een elektronische identiteitskaart uitgereikt door de Belgische
Staat;
Over een PC beschikken waarop een elektronische kaartlezer is aangesloten;
De middleware elektronische identiteitskaart geïnstalleerd hebben op de PC
(http://www.eid.belgium.be/fr/navigation/documents/39800.html);
Over een internetverbinding beschikken;
Een internetbrowser hebben (Internet Explorer is aangeraden).

2. Verbinding maken met de toepassing
-

Plaats uw elektronische identiteitskaart in de kaartlezer.

-

Als het de eerste keer is dat u uw kaart in de lezer van de computer plaatst, zal
volgende boodschap verschijnen, die u erop wijst dat uw certificaten
(authentificatie en handtekening) die op de chip van uw kaart staan, geregistreerd
worden in de computer

-

Geef het volgende internetadres in:
http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=1127&L=1

-

Klik op de knop toepassing opstarten, zodat een beveiligde verbinding gemaakt
wordt tussen u en het Rijksregister. Er zal u dan gevraagd worden om uw
authentificatiecertificaat te kiezen dat voordien geïnstalleerd werd

-

Geef uw pincode in

-

Aanvaard het certificaat dat van het Rijksregister komt

-

U bent nu verbonden met de toepassing «Aangifte van verschillen», die u de
mogelijkheid biedt om de aangiften te visualiseren die u reeds eerder ingaf.

Als u voor de eerste keer verbinding maakt met de toepassing, zal u gevraagd worden om
uw profiel te vervolledigen.
Een geldig e-mailadres is vereist om de e-mail te ontvangen die bevestigt dat u uw
aangifte heeft ingegeven, evenals de e-mail die u erop wijst dat deze behandeld is door de
gemeente.

3. Het statuut en de details van de aangiften raadplegen
Klik op «Raadpleeg uw X aangifte(n)» in het linkse menu.

U komt nu terecht op een pagina die de lijst weergeeft met alle aangiften die u hebt
ingegeven en hun status.

U kan de aangiften rangschikken door op één van de hoofdingen van de kolommen te
klikken.

Om de details van een aangifte te raadplegen, klikt u op de knop «Raadplegen» van deze
aangifte.

Daardoor zal een nieuw venster openen in uw Internet Explorer met de details van deze
aangifte.

Tussen de details vindt u volgende gegevens:
- De auteur van de aangifte;
- De natuurlijke persoon voor wie verschillen werden gemeld en de gemeente die
de aangifte moet behandelen;
- De lijst van verschillen en de acties ondernomen door de gemeente indien uw
aangifte de status «Behandeld» heeft;
- De evolutie, d.w.z. de datum waarop uw aangifte werd ingegeven en de datum
waarop deze werd behandeld.

Als u een printer heeft, kan u deze details afdrukken door op «Afdrukken» te klikken

Om het venster af te sluiten, klikt u zoals gewoonlijk op het kruisje rechts bovenaan het
venster of op «Sluiten»

4. Een nieuwe aangifte van verschillen invoeren
Klik op «Een aangifte invoeren» in het linkse menu.

Een nieuwe pagina zal weergegeven worden waarop u uw aangifte in 4 stappen kan
invoeren:

- Stap 1: Uw profielgegevens nakijken.

Indien u een fout vindt, kan u toegang krijgen tot de pagina waarop u uw profiel kan
veranderen door te klikken op de knop « Uw profiel wijzigen » of door in het menu te
klikken op « Uw profiel wijzigen » (zie: 5. Uw profiel wijzigen)

-

Stap 2: Registratie van de informatiegegevens betreffende de
persoon bij wie verschillen worden vastgesteld en van de
gemeente die die aangifte moet behandelen

Indien u in uw profiel de 4 informatiegegevens van een organisme ingevoerd hebt, kan u
een aangifte invoeren voor een andere persoon dan uzelf. Daartoe geeft u het betrokken
rijksregisternummer in; zo niet, zal het rijksregisternummer van de declarant automatisch
weergegeven worden in het veld «Identificatienummer Rijksregister».

Kies vervolgens een provincie in het keuzemenu; het keuzemenu van de gemeenten zal
dan automatisch gevuld worden met gemeenten uit deze provincie.

Kies nu de gemeente van inschrijving van de betrokken persoon die uw aangifte zal
moeten behandelen.

-

Stap 3: Welke zijn de opgemerkte verschillen

Hier moet u in het keuzemenu het informatietype kiezen waarvoor u een fout of verschil
hebt opgemerkt. Nadien geeft u voor dit informatietype de informatie in die opgenomen
is in het Rijksregister, de informatie die opgenomen is in een ander register, de informatie
die u juist lijkt en het bewijsstuk.
Wanneer dit gedaan is, kan u op de knop «Bijvoegen» klikken.

Hierdoor zal dit verschil toegevoegd worden aan de lijst van verschillen van die aangifte.
Een aangifte moet minstens één verschil bevatten om voor behandeling verstuurd te
kunnen worden.

Als u een fout heeft begaan bij het invoeren van een verschil, kan u deze verwijderen
door te klikken op de knop “Weglaten”, waardoor deze uit de lijst genomen wordt. U kan
het verschil dan opnieuw, maar juist invoeren.

U kan een verschil invoeren voor alle 80 beschikbare informatietypes.

-

Stap 4: Bevestigen

Wanneer u alle verschillen heeft ingegeven, klikt u op de knop “Bevestigen”.

Uw aangifte zal dan opgenomen worden in de databank van het Rijksregister en u zult
doorverwezen worden naar de samenvattende pagina van uw aangiften. Een boodschap
zal verschijnen om uw aangifte te bevestigen.

Een e-mail zal u verzonden worden om de registratie te bevestigen, met in cc het Call
Center van het Rijksregister. Deze e-mail zal het unieke identificatienummer van uw
aangifte bevatten.
Een andere e-mail zal verzonden worden naar de door u gekozen provincie en gemeente
van inschrijving zodat uw aangifte behandeld kan worden.

5. Uw profiel wijzigen
Om toegang te krijgen tot deze functie, klikt u ofwel op “Uw profiel wijzigen” in het
linkse menu, ofwel op “Uw profiel wijzigen” bij de eerste stap wanneer u een nieuwe
aangifte invoert.

U zal dan op een pagina terechtkomen waarop u deze wijziging kan uitvoeren.

Uw identiteitsgegevens worden van uw elektronische identiteitskaart gehaald en kunnen
dus niet gewijzigd worden.

De gekozen taal zal gebruikt worden voor de weergave van de toepassing en voor het
verzenden van e-mails.

Uw e-mailadres is verplicht om een aangifte in te voeren omdat u anders geen e-mail kan
ontvangen om de invoering te bevestigen en ook niet voor de afsluiting.
De vier informatiegegevens betreffende een organisme zijn noodzakelijk indien u een
aangifte van verschillen wilt invoeren voor iemand anders dan uzelf.

Wanneer de wijzigingen zijn uitgevoerd, klikt u op de knop “Uw profiel wijzigen”.

