19 november 2008

Synchronisatie RR-KSZ
Situatie – Gebruikerscomité:
19 november 2008.
C.ROUMA

Synchronisatie RR - bestand van de geschrapte personen
van de KSZ : stand van zaken.

Ter herinnering.
•

Sinds 6 december 2007 : wekelijkse verzending van de bestanden met
wijzigingen door de KSZ (elke donderdag) - oorspronkelijk aangekondigd in
oktober door de KSZ;

•

Vanaf 1/10/2007 : KSZ voert een strenger beleid inzake de bijwerkingen door
de organismen.
Bij de aanvraag tot bijwerking moeten bewijsstukken gevoegd worden : de cel
KSZ kan de bijwerking weigeren.
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Evolutie: situatie op 1/11/2008

•

Sinds november 2007 ontvangt het RR enkel nog de bijwerkingen waarvoor
de documenten aanvaard werden door de cel KSZ. Deze documenten
worden gescand en naar het RR gestuurd met de wijzigingen.

•

De procedure voor het doorsturen van de bewijsstukken aan de gemeenten
en voor de opvolging door de regionale afvaardigingen is pas
gestandaardiseerd en geformaliseerd om te vermijden dat er uiteenlopende
interpretaties zouden bestaan van de resultaten.
Positief gevolg: hoger tempo bij controle van de IT 040-046.

•

Bevindingen : de meeste wijzigingen die door de KSZ worden uitgevoerd
gaan over overlijdens : 1183 op een totaal van 1413 KSZ-informatiegegevens
die in de dossiers van het RR werden ingegeven. Er zijn daarentegen maar
11 informatiegegevens van de KSZ die over verblijfplaats (en adres) gaan.
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Situatie op 1/11/2008

•

Aantal door de KSZ verstuurde dossiers: 1576

•

Aantal dossiers dat in orde is (de doorgegeven bijwerkingen werden
ingevoerd in het RR) : 916 (hetzij 58%)
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Identificatie van de personen: bewijsstukken
•

In juni 2008 werd een werkgroep opgestart die bestaat uit vertegenwoordigers van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het Rijksregister, de Dienst Vreemdelingenzaken, de
FOD Buitenlandse Zaken en de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer. Het doel hiervan is om voor de belangrijkste informatietypes betreffende de
identificatie van personen te bepalen welke bewijsstukken in aanmerking genomen kunnen
worden voor de opneming of de bijwerking van deze gegevens.

•

Een kleine groep heeft gewerkt aan een voorstel van referentietabellen maar stootte op het
probleem dat men voor de sociale zekerheid documenten (Europese formulieren, documenten
die voortkomen uit instellingen voor sociale zekerheid) in aanmerking neemt die niet voldoen
aan de normen die opgelegd worden door het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van
Internationaal Privaatrecht.

•

Mogelijke oplossing: creatie van een nieuw informatietype dat toelaat om te registreren op
welke basis de identiteit van een vreemdeling werd vastgesteld.
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Identificatie van de personen: bewijsstukken: ontwerp van
klassement
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Synchronisatie van de dossiers van personen die ambtshalve zijn
afgevoerd voor de periode die voorafgaat aan het begin van de
synchronisatie

• De synchronisatie is begonnen in november 2007 (vanaf dat moment
zijn de bewijsstukken elke keer doorgestuurd door de KSZ).

• Voorstel dat geformuleerd werd tijdens de laatste
coördinatievergadering RR-KSZ : de dossiers die gewijzigd zijn in het
bestand van de personen die vóór deze datum afgevoerd zijn van de
KSZ en voor wie een bewijsstuk beschikbaar is, zouden volgens
dezelfde procedure meegedeeld worden; een haalbaarheidsanalyse
is bezig bij de KSZ.
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