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BALANS VAN DE WERKGROEPEN   
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Geen activiteiten 
volgend op het 
uitstel van de 
toepassing van de 
nieuwe structuur 
tot 09/2019 

2018 
Voorstel: 

Voortzetting van 
de groep om de 
productie van de 
nieuwe structuur 
adres RR voor te 
bereiden 

2019 

• Doelstelling van de groep: 

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

GROEP BEST 
ADRESS 
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BALANS VAN DE WERKGROEPEN 
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 1 vergadering 
(30/08/2018) 

Inventarisatie van 
problemen + 
voorstellen voor 
oplossingen en 
verduidelijkingen 

1 elektronische 
enquête 

Onderwerp: 
Gezinsverband  

2018 

Voorstel: 

Voortzetting van 
de groep 

2019 

•Doelstelling van de groep: 

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

GROEP 
GEZINSSAMEN-

STELLING 
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1 informatiesessie 
(17/04/2018) 

voor de 
gebruikersgroep 

2018 

Voorstel: 

Voortzetting van 
de groep 

2019 

• Doelstelling van de groep: 

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

GROEP E-ID* 
* Apart statuut 
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BALANS VAN DE THEMA’S 
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1. Reflectie met betrekking tot de centralisering van de 
bevolkingsregisters 

 

• 1 vergadering (RN- Gemmeenten-DAV): 29/11/2018 

• Discussies over de kansen en modaliteiten van het centraliseren van 
lokale bevolkingsregisters 

• Voorstel: verdere reflectie in het kader van het Overlegcomité RR  
Werkgroep "Centralisatie van bevolkingsregisters" 

 

 

 

 

2. Reflectie met betrekking tot de opportuniteit van de aanpassing van 
het huidig formaat van het rijksregisternummer 

 

• Uitgesteld in 2019 
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VOORSTELLEN: PRAKTISCHE MODALITEITEN 

 

 Deelname van de gemeenten: 

Contexte: 

Samenstelling AV: 3 gemeenten van 3 verschillende groottes per 
regio (+ 3 gemeenten plaatsvervanger # 1 + 3 gemeenten 
plaatsvervanger # 2) 

Voorstellen: 

 Jaarlijks rotatie bij de AV op een cyclus van 3 jaar 

 In geval van afwezigheid of niet-bevestiging van de 
aanwezigheid van een gemeente  Uitnodiging van de 
vervangende gemeente 

Doelstelling: 

Vergroot flexibiliteit en dynamiek op het niveau van de 
vertegenwoordiging van de gemeenten 
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VOORSTELLEN: PRAKTISCHE MODALITEITEN 

 
 Mogelijkheid van polls: 

Mogelijkheid om de leden van de Algemene Vergadering van het 
Overlegcomité (of een deel ervan) in te schatten over verschillende 
kwesties met betrekking tot RR (1 tot 2 x /jaar maximum) 

 

 Mogelijkheid van elektronische stuurgroep: 

Gezien de projecten van het begin van het jaar (fusies, centraal 
register van de burgerlijke stand, verkiezingen, ...)  

Gelegenheid om per e-mail een rondetafelgesprek te voeren om 
het 2019-programma van het comité te bepalen 
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Vragen? 

Feedback? 

Voorstellen voor thema's of werkgroepen 

voor het 2019-programma? 

8 06/12/2018 

2018-FEEDBACK + 2019-PROGRAMMA 
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