
 

 Beperkt Gebruikerscomité van het Rijksregister van de 
natuurlijke personen. 
 
9 april 2008  
Verduidelijkende commentaar. 
Vragen en bijhorende antwoorden. 

 
 

Inhoud 

1 Identiteitskaarten. 
1.1 Stand van Zaken op het valk van uitreiking EID in België. 
1.2 Kids ID. 
1.3 Elektronische vreemdelingenkaart. 
1.4 Promotieactie 
2 Communicatie verschillen. 
3 BVS – project. 
4 SLA – project. 

5 Benchmarking aantal personeelsleden in gemeenten. 
6 E-birth. 
7 Verkiezingen. 

8 Synchronisatie RR – KSZ 
9 TCP/IP – evolutie. 

10 Varia. 
10.1 Hergebruik geannuleerd NN ? 
10.2 Beroepencodes. 

 

1 

 Verslag Gebruikerscomité 09.04.2008 



 

 

1 Identiteitskaarten. 
1.1 Stand van Zaken op het vlak van uitreiking EID in België. 
Opmerking: Indien de gemeente op de hoogte wordt gesteld – wijkagent, familie, buren – dat een burger 

tijdelijk afwezig is van zijn hoofdverblijfplaats, dan moet dit worden geregistreerd in het IT026. 
Dit maakt het voor iedereen duidelijk dat de burger een jaar tijd heeft om te reageren op de 
oproep. 

 
Als een kaart wordt geannuleerd, moet de burger dan opnieuw worden uitgenodigd ? 

De gemeente moet het nodige doen opdat iedere burger in het bezit komt van een geldig 
identiteitsdocument. => JA 

 
Moet de gemeente telkens zorgen voor de annulatie ? 

De mogelijkheid voor een automatische annulatie zal nader worden onderzocht. Dus tot nader order : => JA 
Het fenomeen van de tijdelijke afwezigheid vraagt in deze context uiteraard de nodige aandacht. 

 
Wat met de +75-jarigen ? 

De KB’s van 2001 en 2003 terzake blijven van kracht tot 2009. Tot zolang mag een +75-jarige weigeren. 
 

1.2 Kids ID. 
Zal er een spoedprocedure bestaan ? 

Ja, onder dezelfde voorwaarden als de gewone EIK. 
 

Heeft de burger de vrije keuze tussen een kartonnen IB en een Kids ID ? 
Neen, vanaf de veralgemening is het de bedoeling om enkel nog Kids ID’s uit te reiken. 
 

Hoe kan de lijst met te contacteren nummers worden aangepast ? Wat indien er geen lijst is ? 
De ouders kunnen deze lijst invullen en aanpassen via de website. 
Indien het gratis nummer wordt opgebeld worden de nummers op de lijst achtereenvolgens opgebeld tot er 
iemand opneemt. Indien er niet wordt opgenomen of indien er geen lijst is, dan komt de beller terecht op de 
algemene centrale. 
 

Wat indien een van de ouders die op de Kids ID staat vermeld, uit de ouderlijke macht wordt ontzet ? 
Deze vraag wordt voorgelegd aan de juridische dienst. 
 

Wat indien een gemeente die nog niet gestart is met de uitrol van de KidsID een adreswijziging moet registreren ? 
Een adreswijziging kan ook in een niet opgestarte gemeente. Werkwijze is analoog aan deze voor de EIK. 
 

Welke zijn de richtlijnen in geval van co-ouderschap ? 
Deze vraag wordt voorgelegd aan de juridische dienst. 
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Wordt er gezorgd voor een communicatie naar de touroperatoren ? 
Fedict staat in voor alle communicatie rond de Kids ID. 
 

Suggestie: het ware nuttig om het noodnummer van Child Focus ook op de papieren identiteitsdocumenten 
te vermelden. 

 
 

1.3 Elektronische vreemdelingenkaart. 
Is er de mogelijkheid om extra personeel te krijgen ? 

De gemeenten hebben de kans gekregen om het extra personeel in het kader van de EIK definitief in dienst 
te nemen. Er worden gesprekken gevoerd met defensie om eventueel nog nieuwe extra krachten aan te 
werven. Er zijn echter nog geen concrete vooruitzichten. 

 
Hoe zal de site-survey verlopen ? 

Steria zal de gemeenten hierover contacteren. 
 

1.4 Promotieactie 
Er wordt een” roadshow” voorbereid langs de arrondissementshoofdplaatsen om de toepassingen van de EID te 
promoten.  
Via de geëigende procedures (lastenboek) zal er een externe firma worden gecontracteerd om onze diensten 
hierbij te begeleiden. 
De roadshow zal vermoedelijk plaatsvinden in de periode september-november 2008. Uiteraard wordt gerekend 
op de medewerking van de gemeenten: producten die zij aanbieden, logistieke steun, … 

2 Communicatie verschillen. 
Geen opmerkingen. 

3 BVS – project. 
Kan er een legende worden bezorgd van de verschillende afkortingen ? 

Zie achteraan. 

4 SLA – project. 
Geen opmerkingen. 

5 Benchmarking aantal personeelsleden in gemeenten. 
Geen opmerkingen. 
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6 E-birth. 
De gegevens van de bevolking moeten bijgewerkt zijn, en dit moet snel en accuraat gebeuren. De integratie van 
de toepassingen Burgerlijke Stand en Bevolking – het automatisch doorsturen van gegevens – wint dus alsmaar 
aan belang. 

7 Verkiezingen. 
Worden er steekproefcontroles verricht ? 

Indien de ministerraad beslist om de verkiezingen in 2009 te laten plaatsvinden met het oude materiaal, dan 
worden er in 2008 steekproefcontroles gehouden. 

 
Zullen de gemeenten nog voldoende diskettes kunnen vinden op de markt voor de algemene controle van het 
materiaal ? 

Het departement staat hiervoor garant. 

8 Synchronisatie RR – KSZ 
Geen opmerkingen. 

9 TCP/IP – evolutie. 
Geen opmerkingen. 

10 Varia. 
10.1 Hergebruik van een geannuleerd NN? 
De Kruispuntbank vraagt het hergebruik van geannuleerde identificatienummers, waarbij geen creatie plaats heeft 
van nieuwe identificatienummers, bv. annulatie ten gevolge van een inschrijving die ten onrechte werd ingevoerd.  

De annulatie van een NN kan enkel wegens een fout in de geboortedatum, een fout in het geslacht, of in 
geval van een dubbel dossier. Op dat moment wordt er een link gemaakt naar een nieuw correct NN.  
 
Het koninklijk besluit van 3 april 1984 bepaalt momenteel dat een geannuleerd NN niet kan hergebruikt 
worden. Voor het hergebruik van een identificatienummer in bovenvermelde gevallen zou dus een 
aanpassing van het KB noodzakelijk zijn. 
 

10.2 Beroepencodes. 
De gemeenten blijven vragen om een code voor allerhande beroepen. De burgers zijn immers niet tevreden met 
de voorgestelde termen. 

Het invoeren van de informatie omtrent het beroep moet gebeuren volgens de ISCO-tabel. De 
formulering zal bijna altijd iets anders klinken dan de vraag van de burger. 
Eventuele uitzonderingen op deze tabel worden besproken in een volgende evaluatie met de werkgroep.  
Er wordt een nieuwe omzendbrief ter zake voorbereid. 
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BVS-project : gebruikte afkortingen. 
 
DGIP : Algemene Directie Instellingen en Bevolking 
PPh : bestand van de natuurlijke personen 
CIK : bestand van de identiteitskaarten 
OCRF: De Centrale dienst voor de bestrijding van valsheden (Federale Politie) 
AE : FOD Buitenlandse zaken 
BNG : Nationale gegevensbank bij de politie 
WS : Webserver 
AS : Application server 
MF : Mainframe (computer op het Rijksregister) 
Log : bestand dat alle verwerpingen archiveert 
Hit : verwerping 
Nohit : geen probleem gevonden voor dat nummer
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