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Gebruikerscomité van het Rijksregister - Vergadering van 19.11.2008
Aanwezig: zie lijst als bijlage.
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Verontschuldigd:
Uw contactpersoon: Stefan Van de Venster

T: 02 518 20 74

E-mail: stefan.vandevenster@rrn.fgov.be

F: 02 518 25 74

Mevrouw Christiane Rouma maakt van de gelegenheid gebruik om de deelnemers aan de vergadering te wijzen
op de beleidsnota van de heer Minister van Binnenlandse Zaken die recent gepubliceerd werd.
De nadruk voor de Directie Instellingen en Bevolking ligt op de volgende domeinen: de elektronische
identiteitsdocumenten, het beheer van de bevolkingsregisters, het Rijksregister en de verkiezingen.
Het volledige document is terug te vinden op de website
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/1529/52K1529023.pdf

Dagorde van de vergadering:
De presentaties van de verschillende punten van de dagorde zijn terug te vinden op de website van het
Rijksregister: http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=169&L=1
1.

Tevredenheidsenquête van het Rijksregister (Luc Smet).
De resultaten werden geanalyseerd en aan de hand daarvan worden voorstellen tot verbetering uitgewerkt
door de verschillende diensthoofden.

2.

TCP/IP: evolutie (Eric Roelandt).
De nieuwe productieomgeving zou operationeel moeten zijn begin december 2008, en tegen 15 december
2008 zouden de ontbrekende toepassingen (Rijbewijzen, Orgaandonatie en Elektronische Post) eveneens
moeten operationeel zijn.
Testen met pilootgemeenten kunnen beginnen.
Vanaf februari 2009 kan de omschakeling van de gemeenten volop beginnen.

3.

CHECKDOC (Frank Maes).
De heer Maes gaf een demo van de toepassing “CHECKDOC/DOCSTOP”.
De toepassing “DOCSTOP” zal gebruikt worden om het verlies, diefstal of vernieling van een
identiteitsdocument te melden.
Een andere toepassing “CHECKDOC” zal gebruikt worden om de geldigheid van de identiteitsdocumenten,
de elektronische vreemdelingenkaarten en de paspoorten te controleren.
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4.

Verkiezingen (Stephan De Mul).
Vraag bij de nieuwe bepalingen van het Kieswetboek en van het Strafwetboek voor de uitsluiting en
schorsing van het actief stemrecht (arrest van het Arbitragehof van 14 december 2005).
Æ Kan de input van deze gevallen in het Rijksregister niet uitgevoerd worden door de rechtbanken (=
verlichting van de werklast voor de gemeenten)? Stephan de Mul onderzoekt de mogelijkheden.
Æ Wat met de oude gevallen? Deze worden niet herzien.

5.

Synchronisatie KSZ (Christiane Rouma).
Geen opmerkingen.

6.

Projecten eID:
6.1. Uitrol en eID voor 75+ (Koen Schuyten).
6.2. Kids eID (Koen Schuyten).
6.3. Vreemdelingen eID (Koen Schuyten).
Voor deze punten zijn er geen opmerkingen.
6.4. Roadshow (Luc Smet).
De roadshow zal in principe doorgaan vanaf april 2009.
Het wordt een samenwerking met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging: er kunnen meer gemeenten
bij betrokken worden, en er is een bredere ondersteuning.
Gemeentelijke bijstand kan eventueel gevraagd worden.
Alle suggesties van de gemeenten voor een bijdrage/voorstelling van hun projecten zijn welkom.

7.

Bijkomende vragen.
7.1. Uitbreiding van de capaciteit van de dossiers in het Rijksregister (J-M Duquaine – Waver).
De mogelijkheid bestaat om uit te breiden naar 3500 bytes.
Meer informatie volgt.

7.2. Stratenbestand Rijksregister (CEVI).
Momenteel worden geen “historische” benamingen behouden
herbenaming worden de oude straatnaam gewoon overschreven.

in

het Rijksregister; bij

een

Het voorstel bestaat erin om naar analogie van de landencodes, een toevoeging te doen in de
vertaling van de oude straatnaam met tussen haakjes de vermelding “geldig tot DD/MM/EEJJ”.
Ook andere gebruikers zouden dan onmiddellijk zien dat deze straat vandaag niet meer bestaat.
Æ Het voorstel en de eventuele uitwerking zal besproken worden in een werkgroep.
De eerste vergadering van de werkgroep zal doorgaan op woensdag 14 januari 2009, om 10u, in de
lokalen van het Rijksregister.
Ieder die wenst deel te nemen wordt verzocht zijn naam door te geven aan de dienst Externe
Relaties van het Rijksregister, ter attentie van Stefan Van de Venster, vóór 7 januari 2009.
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7.3. Terugbetalingen eID (A. Sappart – Elsene).
Het probleem bij de terugbetaling van beschadigde of defecte elektronische identiteitskaarten
(losgekomen chip, …) bestaat in het bewijzen van het oorzakelijk verband tussen productiefout en
schade (art. 1382 B.W.).
Om hier een oplossing voor te bieden worden momenteel procedures uitgewerkt die de gemeenten
hierbij moeten helpen. Er zullen 4 vragenlijsten aangeboden worden die de bewijsvoering moeten
bevorderen.
De uitwerking verloopt in samenwerking met alle betrokken partijen.
De communicatie naar de gemeenten zal opgezet worden na de laatste afspraken met de
fabrikant.
7.4. Invoering van het IT152/IT153 in Brusselse gemeenten (M. Gillis – Sint-Agatha-Berchem).
Momenteel kunnen beide informatietypes worden ingevoerd door de Brusselse (en Vlaamse)
gemeenten waar het IT153 van toepassing is.
Na juridisch advies is gebleken dat het wenselijk is om in de betrokken gemeenten slechts de
invoering van het IT 153 toe te laten.
Een programma-aanpassing wordt voorzien.
De gemeenten en de informaticafirma’s zullen te gepaste tijde worden ingelicht.

Stefan Van de Venster
Attaché

