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 1. CONTEXT 

2 

Nieuwe wetgeving 

KB van 11/11/2016  - 
Overlegcomité van de 
gebruikers van het RR 

Reglementair kader dat 20 
jaar oud is (1994)   

 voldoet niet meer aan de 
verwachtingen inzake 

uitwisseling van ideeën en 
overleg 

Focus op overleg 

Nieuwe structuur 

Manier waarop het 
comité functioneert 

Uitgebreidere 
samenstelling 

Beslissing met 
meerderheid 

06/12/2017 AV van het Overlegcomité van het RR 



1. CONTEXT 

W
e

rk
gr

o
e

p
e

n
 

St
u

rr
gr

o
ep

 (2
-3

x/
ja

ar
) 

A
lg

e
m

e
n

e
 V

e
rg

ad
e

ri
n

g 
(1

x/
ja

ar
)      Taken 

- Voorstelling 
van de 
activiteiten van 
het RR 
- Denkoefening 
over de thema’s 

- Feedback van 
de gebruikers 

↓ 

Validatie 

(programma en 
resultaten)  

Rapportering 

Rapport aan de 
Minister (adviezen en 
voorstellen) 

   Taken 

- Selectie van de 
projecten  
- Oprichting van 
werkgroepen  

↓ 
Uitvoering en 

opvolging 

(programma) 

 

Rapportering 

Rapport aan de AV over 
de gerealiseerde 
werkzaamheden 

Taken 

- Uitvoering 
van specifieke 
punten 

- Opvolging 
van projecten 

 

Rapportering 

Regelmatige 
rapporten aan de 
SG over de evolutie 
van de 
werkzaamheden 
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ALGEMENE 
VERGADERING 

STUURGROEP 

ALGEMENE VERGADERING 26/10/2016 
o Voorstelling van de nieuwe structuur  
o Voorstelling van de activiteiten van het RR in 2016 
o Overlegplatform: V/A, feedback, voorstellen voor 
thema’s 

 

STUURGROEP 08/02/2017 
o Het programma voor 2017 op 
basis van de voorstellen van de 
leden van het comité bepalen en 
bevestigen 

 
 

WERKGROEPEN vanaf 04/2017 
o Groep Best address 
o Groep Verkiezingen 
o Groep Gezinssamenstelling 
o Groep eID/Gemeenten 
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 2. ACTIVITEITEN 
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3. BALANS VAN DE WERKGROEPEN    
                              GROEP BEST ADRESS 

 

 
06/12/2017 

5 

Doelstelling van de groep: 

 De invoering en de opvolging 
van de nieuwe structuur 
« adres », in overleg met de 
verschillende betrokken partijen 
omkaderen. 

Vergadering(en): 

 06/04/17 

 Voorstelling van de nieuwe 
structuur « adres » + 
vragen/antwoorden 

Balans: 

 Informeren en de vragen van de 
deelnemers beantwoorden  Status: OK 

 De invoering van de nieuwe structuur 
coördineren  Status: niet mogelijk 
omdat er geen nieuwe ontwikkelingen 
zijn op het niveau van de regionale 
adresregisters 

Next ?          
 
 Toepassing van de nieuwe structuur 

 Uitstel 05/2018 (in plaats van 
01/2018)  

 

 

 

Ontwikkeling 
IT 

2017 

Tests  
01/2018 
 

GO LIVE  

05/2018 
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3. BALANS VAN DE WERKGROEPEN 
   GROEP VERKIEZINGEN 
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Doelstelling van de groep: 

 De praktische formaliteiten die bij de 
ADIB voor de organisatie van de 
verkiezingen zijn ingevoerd opnieuw 
formuleren voor de gemeenten 

Vergaderingen(en): 

16/05/17 (Wallonië) 

24/05/17(Vlaanderen) 

31/05/17 (Brussel-Hoofdstad) 

Balans: 

 de deelnemers informeren over de 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
de organisatie van verkiezingen (nieuwe 
wetgevingen, nieuwe procedures, 
projecten,…)  Status: OK 

 

 

 

Next ? 

 In functie van de 
behoeften/nieuwe 

ontwikkelingen ? (indien van 
toepassing) 
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3. BALANS VAN DE WERKGROEPEN  
  GROEP GEZINSSAMENSTELLING 
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Doelstelling van de groep: 

 Het beheer van de gegevens met 
betrekking tot de gezinssamenstelling 
harmoniseren, verduidelijken en 
rationaliseren 

Vergadering(en): 

03/05/17 

20/06 /17 

 Inventaris van de problemen 

+ Voorstellen voor 
oplossingen/verduidelijkingen 

Balans: 

 Inventaris van de problemen en 
voorstellen voor 
oplossingen/verduidelijkingen  
Status : OK 

 Analyse van de oplossingen en 
antwoordontwerpen  Status: 
Loopt 

 

 

 

Next ?    

 Analyse van de oplossingen (RR eind 2017) 

 Voorstel actieplan (RR begin 2018)  

  1 vergadering in 2018 ? 

 Toepassing van de acties (RR 2018) 
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3. BALANS VAN DE WERKGROEPEN 
               GROEP E-ID* 
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Doelstelling van de groep: 

De verschillende problemen in 
verband met de eID met 
betrekking tot de gemeenten 
behandelen 

Vergadering(en): 

24/01/17 

 Opmerkingen formuleren en 
bedenkingen van de stuurgroep en 
de gebruikersgroep verzamelen 

* Apart statuut 

 Groep die al bestond, geïntegreerd 
in de activiteiten van het comité 

 Samenstelling : eID + gemeenten 

 

Next ?    

 De groep werkt verder 
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4. VOLGENDE ACTIVITEITEN VAN HET COMITÉ 
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DECEMBER 2017 

• Verslag algemene 
vergadering 
(voorstellingen PPT) 

 

• Jaarlijks verslag aan 
de Minister 

 

 

JANUARI 2018 

• Bijwerking ledenlijst 
van het RR-

overlegcomité 
(indien van toepassing)

         
   Gebruikers     

+1.000.000   
transacties/jaar 

 

• Publicatie lijst op  
website RR 

 

FEBRUARI 2018 

• Einde 
rondetafelgesprek 
over de thema’s 
voor het programma 
van 2018 

 

• Vergadering 
Stuurgroep 
  finalisatie 
van het programma 
2018 + creatie 
werkgroepen (indien 
van toepassing) 
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VRAGEN ? 
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