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Agenda 

De agenda van de vergadering bevat de volgende punten: 

 

1. Voorstelling van de werking van de stuurgroep 

2. Programma 2017: werkgroep “Best Address” 

3. Programma 2017: rondvraag m.b.t. de voorstellen van thema’s en werkgroepen 

 

De presentatie zal naar de deelnemers verstuurd worden. 

 

Verslag 

1) VOORSTELLING VAN DE STUURGROEP (OPDRACHTEN – MODALITEITEN) 

Dhr. Vandenkerckhoven van het Rijksregister herhaalt de rol en de werking van de stuurgroep en de 
werkgroepen binnen het overlegcomité van het Rijksregister op basis van het koninklijk besluit van 
11/11/2016. 

 

Cf. de presentatie. 

 

2) PROGRAMMA 2017: WERKGROEP “BEST ADDRESS”  

Context 

 

Dhr. Van Verdegem van het Rijksregister stelt het project “Best Address” voor. 

Het project “Best Address” wil tegemoetkomen aan de huidige onmogelijkheid om een limitatieve, 
logische en transparante vermelding van het adres op te nemen in de dossiers van de burgers. 

De bestaande adresstructuur in het RR schiet immers tekort wat het huisnummer betreft (max. 4 
cijfers), alsook beperkte registratiemogelijkheden in het indexveld (max. 4 alfanumerieke karakters). 

Deze wil om de huidige situatie aan te passen, werd in januari 2016 geconcretiseerd onder de vorm 
van een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd 
wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens (KB van 15 februari 2016). 

 

De voornaamste aanpassingen van de huidige structuur voorzien in: 
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- de registratie van de referenties uit de gewestelijke adressenregisters; 
- een uitbreiding van het huis- en brievenbusnummer; 
- een facultatieve registratie van een aantal bijkomende vermeldingen. 

 

Hieronder vindt u de huidige structuur voor het adres in het RR, gevolgd door de voorgestelde nieuwe 
structuur. 

 

 

 

 

Mevr. Adriaenssens van Gapec vraagt naar de afstemming van deze werkgroep op de werkgroep op 
federaal niveau. Dhr. Van Verdegem wijst erop dat er op federaal niveau in het kader van het 
samenwerkingsakkoord beslist werd om een werkgroep “Best Address” op te richten binnen het 
overlegcomité om de operationele aspecten van het dossier te behandelen. Beide groepen vullen 
elkaar aan. 
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Mevr. Vaeye van GTI 19 wijst erop dat deze groep tegemoet komt aan een reële nood aan coördinatie 
tussen de verschillende actoren m.b.t. dit dossier. 

Dhr. Ferdinand van de FOD Mobiliteit vraagt naar de compatibiliteit van de nieuwe structuur met de 
lokale systemen (database). Dhr. Ruymen van het Rijksregister antwoordt dat de aangebrachte 
wijzigingen niets veranderen op het vlak van compatibiliteit en dat er dus geen enkel risico op 
blokkering is. 

 

Het doel van de werkgroep is om de oprichting en de opvolging van de nieuwe adresstructuur te 
omkaderen in overleg met de verschillende betrokken partijen. De samenstelling van deze groep zal 
bepaald worden naar aanleiding van een vraag per e-mail aan de leden van de stuurgroep. 
Vervolgens zal de coördinator contact opnemen met de deelnemers om een agenda vast te leggen. 

 

3) PROGRAMMA 2017: RONDVRAAG M.B.T. DE VOORSTELLEN VAN THEMA’S EN WERKGROEPEN 

In het algemeen wordt afgesproken dat de werkgroepen niet te veel deelnemers mogen tellen. Er 
wordt bepaald dat de andere leden van de stuurgroep regelmatig op de hoogte gebracht worden van 
de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen. 

 

Thema “RR-schema’s” 

 

Dhr. Demol van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid stelt voor om de problematiek van het 
beheer door de gebruikers van de verschillende versies van de RR-schema’s en hun periodiciteit te 
behandelen. Deze problematiek heeft eveneens betrekking op de validatie van de schema’s. 

Dhr. Meurisse van de FOD Economie/ Kruispuntbank van Ondernemingen is eveneens 
geïnteresseerd in dit onderwerp, eventueel voor een beperktere werkgroep. 

Hoewel dit bilateraal behandeld zou kunnen worden, zijn de vertegenwoordigers van het Rijksregister 
niet gekant tegen het idee van een beperkte werkgroep m.b.t. het onderwerp. Dit punt zal binnenkort 
het voorwerp uitmaken van een bilaterale bespreking met de KSZ.  

 

Thema “Verkiezingen” 

 

Mevr. Adriaenssens stelt voor om een werkgroep op te richten m.b.t. de modaliteiten van de 
organisatie en de coördinatie van de verkiezingen met de kernactoren, aangezien deze nog verbeterd 
kunnen worden. Dit zou de gelegenheid zijn om de bij de ADIB tot stand gebrachte praktische 
formaliteiten te herformuleren voor de gemeenten. 

Dhr. Van Verdegem verduidelijkt dat het RR niet bevoegd is voor de regionale verkiezingen (van 
2018). 

Dhr. Wirtz, Directeur-generaal van de AD Instellingen en Bevolking, is akkoord met het principe om 
een werkgroep op te richten met betrekking tot de verkiezingen van 2019. 

 

Thema “Rechtstreekse toegang tot het RR” 

 

Dhr. Torfs, vertegenwoordiger van de gemeente Leuven, stelt voor om de kans te grijpen, voor de 
gebruikers en de gemeenten in het bijzonder, om rechtstreeks toegang te hebben tot het Rijksregister 
zonder te passeren via tussenpersonen (informaticaleveranciers), meer bepaald ten aanzien van de 
extra kosten die dit inhoudt. 
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Mevr. Adriaenssens wijst erop dat dit des te interessanter is, aangezien er momenteel in het Waals 
Gewest een monopoliesituatie bestaat, waardoor de gemeenten niet de beste prijzen kunnen 
genieten. 

Dhr. Wirtz is van mening dat het RR rechtstreeks aan de gebruikers een gebruiksvriendelijke 
toepassing zou kunnen aanbieden, die vergelijkbaar is met de toepassingen die momenteel geleverd 
worden door de informaticafirma’s. Dit zou evenwel middelen vereisen waarover de FOD 
Binnenlandse Zaken momenteel niet beschikt. 

Anderzijds verwijst dhr. Wirtz naar het idee van de samenvoeging van de registers, dat reeds op tafel 
gelegd werd. De huidige juridische situatie, die talrijke verschillende en aanvullende registers voorziet, 
lijkt niet langer afgestemd te zijn op de technische realiteit, waarbij het Rijksregister de gegevens van 
de bevolkingsregisters reeds samenvoegt. 

Dhr. Wirtz denkt dat het in deze fase ongetwijfeld nog te vroeg is om een werkgroep op te richten 
m.b.t. dit onderwerp. Er wordt afgesproken om dit punt opnieuw te bespreken tijdens de volgende 
vergadering van de stuurgroep om meer bepaald te bekijken hoe dit dossier evolueert op politiek 
niveau. 

 

Thema “Gezinssamenstelling” 

 

Mevr. Adriaenssens stelt voor om het thema van de gezinssamenstelling te behandelen, aangezien de 
structuur in het RR niet echt afgestemd is op de realiteit, de diversiteit en de complexiteit van deze 
materie op het terrein (gezamenlijk huren, partnerschap,…). 

Dhr. Demol wijst erop dat hij geïnteresseerd is in deze problematiek en in de oprichting van een 
werkgroep “gezinssamenstelling”. 

Dhr. Deweweire van de FOD Financiën is eveneens geïnteresseerd in deze problematiek. Hij verwijst 
meer bepaald naar de moeilijkheid om bijvoorbeeld de gevallen van polygame huwelijken te 
behandelen. Anderzijds haalt hij het probleem aan van de “bidirectionaliteit” van de informatie 
betreffende het gezin, bijvoorbeeld de gevallen waarin gegevens vermeld worden in het dossier van 
een persoon, maar niet noodzakelijk in dat van de echtgenoot. 

Er wordt afgesproken dat dit thema het voorwerp zal kunnen uitmaken van een werkgroep. 

 

Andere ter sprake gebrachte punten 

 

 Dhr. Deweweire haalt de problemen aan van de continuïteit van de historiek tussen het register bis 
en het Rijksregister voor vreemdelingen, en het informatieverlies dat hieruit voortvloeit. Hij stelt 
voor dat deze informatie op één of andere manier samengevoegd wordt om deze risico’s te 
vermijden en te beschikken over authentieke informatie. 

Dhr. Van Peteghem van de Federale Politie is eveneens geïnteresseerd in deze problematiek. 

Dhr. Van Verdegem wijst erop dat er momenteel echter geen wettelijke basis bestaat om dit te 
regelen. Dit punt zal binnenkort het voorwerp uitmaken van een bilaterale bespreking met de KSZ. 

 

 Mevr. Rans van het Sectoraal Comité van het Rijksregister haalt een probleem aan met betrekking 
tot de fonetische raadpleging van het Rijksregister, die soms verschillende antwoorden geeft en 
dus niet-relevante dossierraadplegingen met zich meebrengt. Deze raadplegingen maken soms 
het voorwerp uit van klachten wegens onrechtmatige raadplegingen bij de Privacycommissie. Het 
zou opportuun kunnen zijn om een andere opzoekingswijze met meer criteria te bepalen, zoals het 
geval is bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

Dhr. Van Peteghem is eveneens geïnteresseerd in deze problematiek. 

Het RR heeft deze opmerking goed genoteerd en zal hierover een voorstel indienen bij de 
Privacycommissie. 

 



 

5/6 

 

 

 Mevr. Antoine van de Kruispuntbank voor gegevensuitwisseling vraagt naar de kosteloosheid van 
de toegang tot het Rijksregister. 

Dhr. Wirtz wijst erop dat de ADIB niet over het budget beschikt om het einde van een betalend 
systeem te vergoeden. De kosteloosheid dreigt in deze context de kwaliteit en de veiligheid van het 
huidige aanbod te verminderen. Ze zou eveneens een nadelig effect kunnen hebben op de 
gebruikswijze van de gebruikers en het aantal raadplegingen enorm doen stijgen, ten laste van de 
ADIB. Bovendien is de huidige tendens inzake databases niet de kosteloosheid (verwijzing naar de 
op federaal niveau overwogen nieuwe oplossingen, zoals G Cloud). 

Dhr. Meurisse wijst er echter op dat de toegang tot de Kruispuntbank van Ondernemingen gratis is. 
Hij herinnert eraan dat de kosteloosheid van het Rijksregister opgenomen is in het Regeerakkoord. 

Dhr. Wirtz rapporteert dat er een dossier over de kosteloosheid voorbereid werd door de ADIB en 
voorgesteld werd aan het kabinet Binnenlandse Zaken. De denkoefening hierover wordt 
momenteel voortgezet binnen de ADIB. 

 

 Dhr. Van Peteghem zou willen weten of er mogelijkheden bestaan van door de ADIB verstrekte 
opleidingen voor de politiediensten met betrekking tot de inhoud van het RR en de manier om de 
gegevens in het RR te interpreteren. 

Hij vraagt eveneens het advies van het Rijksregister met betrekking tot de opportuniteit van de 
parametrische ondervraging van het RR. 

Het RR zal de aanvraag behandelen en de Federale Politie hierover adviseren. 

 

 Dhr. Vrancken van het Rijksregister informeert dat er momenteel een werkgroep eID bestaat, die 
gemeenten en informaticafirma’s bijeenbrengt. Deze groep zou het programma van het 
overlegcomité kunnen integreren. 

 

 Dhr. Meurisse haalt het project Csam aan, waaraan Fedict eveneens deelneemt. Dit project geeft 
personen die in het buitenland wonen en niet over een identiteitskaart beschikken, de mogelijkheid 
om in het kader van hun beroepsactiviteiten toch toegang te hebben tot bepaalde door de eID-
kaart aangeboden functionaliteiten. 

De ADIB werkt momenteel aan een project “e-gov-kaart”, bestemd voor deze doelgroep. 

Dhr. Vrancken wijst erop dat er een werkgroep met betrekking tot dit onderwerp bestaat, 
samengesteld uit Fedict, de FOD Buitenlandse Zaken en de KSZ, en stelt aan de Kruispuntbank 
van Ondernemingen voor om hier deel van uit te maken. De werkzaamheden van deze externe 
werkgroep zullen het voorwerp kunnen uitmaken van informatie aan de leden van het 
overlegcomité. 

 

 

Op het einde van de vergadering wordt afgesproken dat er een lijst van de werkgroepen opgesteld zal 
worden op basis van de tijdens de vergadering geformuleerde voorstellen en de opportuniteiten die zij 
bieden. De organisatorische modaliteiten van deze groepen (coördinatie, samenstelling) zullen het 
voorwerp uitmaken van informatie per e-mail aan de leden van de stuurgroep. 

 

 

----------------- 

----------- 

---- 
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Bijlage: Deelnemerslijst                     

Stuurgroep - Gebruikerscomité van het Rijksregister 08.02.2017  

 

  Organisatie Vertegenwoordiger Aanwezigheid 

1 

ADIB 

WIRTZ Jacques ѵ 

2 VAN VERDEGEM Etienne ѵ 

3 VANDENKERCKHOVEN Vincent ѵ 

4 RUYMEN Marc ѵ 

5 VRANCKEN Bart ѵ 

6 BOULANGER Sophie ѵ 

7 AD Dienst Vreemdelingenzaken DUTERME Frédéric ѵ 

8 Agentschap Informatie Vlaanderen     

9 Banque Carrefour d’Echange de Données ANTOINE Alexia ѵ 

10 Banque Carrefour d’Echange de Données DEFÊCHE Julien ѵ 

11 Brulocalis  NIKOLOVA Boryana verontsch. 

12 CIRB (Informaticacentrum Brussels Gewest) DU MORTIER François ѵ 

13 CIRB (Informaticacentrum Brussels Gewest) LE GRELLE Dominique ѵ 

14 Federale Politie VAN PETEGHEM Davy ѵ 

15 Fedict WEYNS Malik ѵ 

16 FOD Buitenlandse Zaken DE MIDDELAER Evy ѵ 

17 FOD Buitenlandse Zaken REIFF Francoise ѵ 

18 FOD Economie MEURISSE Erik ѵ 

19 FOD Financiën DEWEWEIRE Alain ѵ 

20 FOD Justitie HOEFMANS Alexander ѵ 

21 FOD Mobiliteit FERDINAND Patrick  ѵ 

22 GAPEC ADRIAENSSENS Danielle ѵ 

23 GTI 19 VAEYE Dominique ѵ 

24 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid DEMOL Mark ѵ 

25 Sectoraal Comité van het Rijksregister RANS Stéphanie ѵ 

26 Steden en gemeenten - Brussel PELFRENE Christine verontsch. 

27 Steden en gemeenten - Charleroi BANGELS Bernadette ѵ 

28 Steden en gemeenten - Leuven TORFS Kris ѵ 

29 VVSG D'AMBALASA Serge ѵ 

 


