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van de natuurlijke personen. – Synchronisatie tussen Rijksregister en 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid. – Nieuwe informatietypes. 

 
 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Het Rijksregister van de natuurlijke personen vormt een authentieke bron waarvan de 
fundamentele doelstelling identificatie is. Het bevat de gegevens van alle personen die zijn 
ingeschreven in de bevolkings- en vreemdelingenregisters van de gemeenten, in het 
wachtregister, en in de diplomatieke of consulaire registers. 
 
De identificatieopdracht van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) is beperkt in 
die zin dat ze alleen de personen viseert die nooit werden opgenomen in het Rijksregister 
(buitenlander die in België werkt) of personen wiens gegevens in het Rijksregister niet meer 
worden geactualiseerd (ambtshalve afgevoerd of afgevoerd naar buitenland zonder 
inschrijving in de diplomatieke post), en die men toch moet kunnen identificeren. 
 
Voor de categorie van afgevoerden komt het dus voor dat de gegevens betreffende éénzelfde 
persoon verschillen naargelang zij zich bevinden in de registers van de KSZ, of het 
Rijksregister. 
 
Er zal dus een procedure worden ingevoerd om de eenvormigheid van de 
identificatiegegevens tussen de bestanden van de KSZ en deze van het Rijksregister op te 
voeren. 
 
Voor alle personen die van ambtswege werden afgevoerd of die werden afgeschreven naar 
het buitenland zonder zich te hebben laten inschrijven in de registers van een diplomatieke 
post worden de identificatiegegevens die zijn opgenomen in de bestanden van de KSZ 
meegedeeld aan het Rijksregister. 
 
 
In de toekomst zal deze mededeling gebeuren telkens het identificatiedossier van een 
afgevoerd persoon wijzigt in de KSZ-registers. 
 

                       Brussel,  
 
   
 Aan het College van Burgemeester en Schepenen 

Ter attentie van de bevolkingsdienst 
 
  
 Aan de informaticafirma’s 
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Het Rijksregister slaat deze informatiegegevens tijdelijk op, en brengt de laatste gemeente van 
verblijf, zijnde de gemeente waar betrokkene werd afgevoerd, op de hoogte. Deze gemeente 
behoudt immers het beheer van het dossier (art. 4 van het KB van 3 april 1984). 
 
Ten einde verwarring met bestaande informatietypes te vermijden, worden een aantal nieuwe 
informatietypes gecreëerd die duidelijk aantonen dat de informatiegegevens afkomstig zijn van 
het register bedoeld in artikel 4 van de wet houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
 
Het gaat om volgende informatietypes (IT): 

•  IT 040: informatie betreffende het geslacht; 
•  IT 041: informatie betreffende de naam en de voornamen; 
•  IT 042: informatie betreffende de hoofdverblijfplaats; 
•  IT 043: informatie betreffende de nationaliteit; 
•  IT 044: informatie betreffende de geboorteplaats en –datum; 
•  IT 045: informatie betreffende de burgerlijke staat; 
•  IT 046: informatie betreffende het overlijden. 

 
Na mededeling van de gegevens heeft de gemeente drie maanden tijd om deze te 
controleren.  
 
De gegevens worden verwijderd bij validatie door de gemeente, en bijhorende aanpassing in 
het Rijksregister, of zij worden bij gebrek aan validatie na drie maanden automatisch gewist 
door het Rijksregister. 
 
Ten einde de voorgestelde procedure te kunnen invoeren, worden momenteel een aantal 
reglementaire bepalingen aangepast, namelijk: 
 

•  het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare 
overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, en betreffende het 
bijhouden en de controle van de informaties; 

 
•  het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes verbonden 

met de informatietypes bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. 

 
De nodige documentatie omtrent deze nieuwe informatietypes evenals de datum van 
indiensttreding van deze procedures zal u te gepaste tijde worden meegedeeld. 
De technische documentatie wordt eerstdaags via e-mail bezorgd aan de informaticafirma’s. 
 
Hoogachtend, 

 
Namens de Minister van Binnenlandse Zaken: 

De Directeur-generaal, 
 
 

L. VANNESTE. 


