HANDLEIDING
MIJN DOSSIER

1 - 21

INHOUDSOPGAVE
Mijn dossier ................................................................................................................................. 3
1. Van taal veranderen ................................................................................................................ 3
2. FAQ's ........................................................................................................................................ 3
3. Aanmelden .............................................................................................................................. 4
4. Mijn gegevens ......................................................................................................................... 5

5.

6.

7.

4.1
4.2
4.3

Een fout melden .......................................................................................................................... 5
Eerst melding van een fout ......................................................................................................... 8
Twijfel .......................................................................................................................................... 9

5.1
5.2
5.3

Je document bewaren ............................................................................................................... 10
Je document afdrukken ............................................................................................................. 11
Echtheid van de attesten........................................................................................................... 12

6.1
6.2
6.3
6.4

Je contactgegevens meedelen .................................................................................................. 15
Fouten melden .......................................................................................................................... 16
Een adreswijziging aangeven .................................................................................................... 17
Bekijken wie je gegevens raadpleegt ........................................................................................ 18

Mijn attesten ........................................................................................................................... 9

Mijn toepassingen ................................................................................................................. 14

Afmelden ............................................................................................................................... 20

I N SAMENWERKING MET : ................................................................................................................ 21
1. CIBG ....................................................................................................................................... 21
2. Easy.brussels .......................................................................................................................... 21
3. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ...................................................................................... 21
4. FOD Binnenlandse Zaken ....................................................................................................... 21

2 - 21

MIJN DOSSIER

in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl
Met de app "Mijn dossier" kun je je persoonlijke dossier in het Rijksregister raadplegen.
Je kunt er:
•
•
•
•
•

je in het Rijksregister geregistreerde gegevens nakijken
fouten melden
je contactgegevens meedelen
controleren welke instanties je persoonlijke gegevens de afgelopen zes maanden
geraadpleegd hebben
elektronische attesten downloaden of afdrukken, waar je je ook bevindt

1. Van taal veranderen
Je kunt je taal kiezen in de linkerbovenhoek van je scherm:

2. FAQ's
Bevinden zich eveneens bovenaan:
Als dit niet voldoende is, is er ook nog een contactpagina:
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3. Aanmelden
Opgelet, je bevindt je nu op de portaalsite van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de
"Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken". Van hieruit ga je naar "Mijn Dossier".
1. Je krijgt toegang tot je dossier via de knop "Mijn Dossier":

Het midden van je pagina ziet er zo uit:

2. Klik nogmaals op "Mijn Dossier":
3. Aanmelden kan enkel met je identiteitskaart: Zie pagina Erreur ! Signet non défini.
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4. Kies naargelang je taal:
Je bevindt je nu op de startpagina van "Mijn Dossier". Je vindt er alle acties rechts bovenaan je scherm.
Er zijn drie mogelijkheden:

4. Mijn gegevens

In "Mijn gegevens" kun je controleren of je persoonlijke gegevens actueel en juist zijn.
Aan de linkerkant van je scherm vind je alle rubrieken van "Mijn gegevens".

4.1

Een fout melden

Als je gegevens niet juist zijn of er gegevens ontbreken, kun je dit melden. Om dat te doen, vind je
rechts van de gegevens telkens een tekstballon

waarmee je een fout kunt melden.

Laten we het voorbeeld "Geboorte" nemen:
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Hier kun je een fout melden in verband met de "Geboorteplaats" en de "Aangifte van de
geboortedatum".
Als je wilt melden dat je "Geboorteplaats" niet correct is, klik dan op de tekstballon
rechtsboven.
Zodra je op deze tekstballon hebt geklikt, wordt een venster/pop-up geopend:

Je

moet

het

vakje

"Ik

heb

deze

info

Klik vervolgens op "Akkoord":
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gelezen

en

begrepen"

aanvinken:

Er wordt een nieuw venster/pop-up geopend. Daarin wordt aangegeven wat er stond. In het veld
daaronder kun je aangeven wat er eigenlijk moet staan:

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx

Klik op "Verklaring indienen":

Wanneer een fout wordt gemeld, voert het gemeentebestuur de nodige controles uit. Als blijkt dat
er inderdaad sprake is van een fout, zal het gemeentebestuur de informatie verbeteren. Het kan ook
zijn dat het gemeentebestuur vaststelt dat er geen fout is gemaakt, ook al denk jij van wel. In het
voorbeeld met de "geboorte" zal het gemeentebestuur de controle uitvoeren op basis van de
geboorteakte. Je wordt in ieder geval op de hoogte gebracht van de resultaten van de controles die
het gemeentebestuur heeft uitgevoerd.
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4.2

Eerst melding van een fout

De eerste keer dat je een fout meldt, moet je je e-mailadres en/of telefoonnummer invullen:

XXXXX@XXXXXXXXX.XX

Klik op "Aanmaken profiel".
Er wordt gevraagd om een activeringssleutel in te vullen:

Als je ervoor gekozen hebt om alleen je e-mailadres op te geven, zal je de sleutel via e-mail ontvangen:

In deze e-mail staat een lang nummer "ACTIVATION KEY".
Vul dit activeringsnummer in het lege veld in:

X.XXXXXXXXXXXXXXXX
Klik op "Profiel activeren".
Je kunt nu nog andere fouten melden.
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4.3

Twijfel

Als je twijfelt of vragen hebt, vind je naast de tekstballon

, een "I"

.

Je vraagt je bijvoorbeeld af wat de "Aangifte van de geboortedatum" in de rubriek "Geboorte"
betekent:

Zodra je de informatie hebt doorgenomen, kun je het venster/de pop-up met het kruisje sluiten:

5. Mijn attesten

Je bevindt je nu in het elektronische loket, waar je persoonlijke attesten uit het rijksregister kunt
downloaden of afdrukken. Je vindt de lijst links van je scherm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

attest van gezinssamenstelling
attest van hoofdverblijfplaats
attest van hoofdverblijfplaats met historiek
attest van Belgische nationaliteit
attest van leven
attest van wettelijke samenwoning
attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
attest van Belgische kiezer
uittreksel uit de registers

Dit zijn elektronische attesten die de elektronische stempel van het Rijksregister dragen, die de
echtheid ervan aantoont. Wanneer een attest werd gedownload en vervolgens per e-mail wordt
verzonden, kan de ontvanger, door op de stempel te klikken, de echtheid van het attest controleren.
Vervalsing wordt dus moeilijker gemaakt in vergelijking met een papieren attest en het is niet nodig
om het attest af te drukken.
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Laten

we

het

voorbeeld

van

een

"attest

van

hoofdverblijfplaats"

nemen:

Je kunt je document bekijken.

5.1

Je document bewaren

Je kunt je document in pdf-formaat opslaan (onbewerkbaar formaat). Opgelet: gebruik je een
openbare computer, sla je document dan niet op deze computer op. Bewaar het alleen op een
persoonlijke USB-stick:

1. Nadat je op "Opslaan als pdf" hebt geklikt, gaat er onderaan je scherm een pop-upvenster
open:

2. Klik op de pijl rechts van "Opslaan" om te kiezen waar je het document wilt bewaren:

3. Kies "Opslaan als".
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5.2

Je document afdrukken

Je kunt je document afdrukken.
1. Klik op "Opslaan als pdf":
2. Onderaan je scherm gaat er een pop-upvenster open:

3. Klik op "Openen":
4. Het document wordt geopend in een nieuw tabblad:

5. Rechtsboven vind je verschillende knoppen:
6. Hiermee kun je je document afdrukken:

7. Klik op "Afdrukken":
8. Vergeet niet je tabblad te sluiten door op het kruisje rechts van de naam van je document te
klikken:
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5.3

Echtheid van de attesten

Op elektronische attesten wordt de elektronische stempel van het Rijksregister aangebracht, die de
echtheid van het attest aantoont.
De elektronische handtekening van het Rijksregister bevindt zich bovenaan in het midden:

1. Als je op de handtekening klikt, wordt een venster/pop-up "Eigenschappen van
handtekening" geopend:

2. Klik vervolgens op "Certificaat van ondertekenaar weergeven":
3. Het venster met de oorsprong van het attest wordt geopend. Het is door middel van deze
elektronische handtekening dat de ontvanger van het attest (bij verzending via e-mail) de
echtheid ervan kan controleren.
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6. Mijn toepassingen

Met "Mijn toepassingen" kun je:
•
•
•
•

je contactgegevens meedelen
fouten melden
een adreswijziging aangeven
bekijken wie je gegevens raadpleegt
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6.1

Je contactgegevens meedelen

In "Algemene informatie" vind je aanvullende informatie over wat je als algemene informatie kunt
wijzigen en wie die informatie kan bekijken.

In "Contactgegevens" kun je je gegevens meedelen door de lege velden in te vullen:

XXXXX@XXXX.XX
XXXX XX XX XX
XX XXX XX XX

1. Vul waar mogelijk de lege velden in. Voor het schrijfformaat laat je de muis in het veld staan
en wacht je even. Er verschijnt een tekstballon met hulp:
2. Klik op "Verzenden":
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6.2

Fouten melden

In "Algemene informatie" kom je te weten waarom het belangrijk is om fouten te melden en hoe je
daarvoor te werk gaat.

In "Mijn profiel" kun je een e-mailadres of telefoonnummer toevoegen/wijzigen waarop je
gecontacteerd kunt worden in geval van een foutmelding. Je krijgt dan een "ontvangstbevestiging"
voor je melding.

XXXXX@XXXXXXXXX.XX

1. Klik op "Aanmaken profiel".
In "Mijn aangiften", vind je alle fouten die je al hebt gemeld:

Klik om een melding te bekijken op de "I":
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6.3

Een adreswijziging aangeven

Je vindt hier eveneens een rubriek "Algemene informatie":

En je hebt ook de mogelijkheid om een adreswijziging aan te geven:

1. Je klikt in het lege veld onder "Gemeente" en begint de naam van je nieuwe gemeente te
tikken:

2. Er verschijnt automatisch een lijst met voorstellen. Klik op de juiste gemeente.
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3. Vul de nieuwe lege velden in:

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXX

4. Klik op "Verklaring indienen":
Opgelet: niet alle gemeenten nemen deel aan deze toepassing in "Mijn dossier". Vergeet niet vooraf
te controleren of het in je gemeente al dan niet mogelijk is om een adreswijziging via deze weg aan
te geven.

6.4

Bekijken wie je gegevens raadpleegt

Hier vind je een overzicht van de organisaties die jouw gegevens hebben geraadpleegd:

In "Algemene informatie" worden voornamelijk twee vragen beantwoord:
•
•

Wie heeft toegang tot jouw gegevens in het Rijksregister?
Wat moet je doen in geval van misbruik?
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In "Historiek van consultatie" kun je deze historiek opvragen:

Zoeken is mogelijk per "Maand" door op de weergegeven maand te klikken:

Je krijgt nu een lijst te zien met raadplegingen op datum en tijd, met vermelding van de naam van de
gemeente of organisatie:
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7. Afmelden
Het is uiterst belangrijk om je af te melden voordat je de website sluit. Als je niet correct bent afgemeld,
kunnen je gegevens zichtbaar zijn voor anderen die zich op dezelfde computer willen aanmelden.
Hoe meld je je af:
1. Rechts bovenaan het scherm vind je een knop "Afmelden":
2. Klik op de knop:

3. Je krijgt enkele tips voor een correcte afmelding.

4. Je moet het vakje aanvinken:
5. Klik tot slot op "Afmelden":
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IN SAMENWERKING MET:
1. CIBG
https://cibg.brussels/
Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is de instelling van openbaar nut die,
binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wil uitgroeien tot de technologisch neutrale, competitieve,
betrouwbare en hoogkwalitatieve partner van elk overheidsinstelling die, met kennis van zaken en op
proactieve wijze, vernieuwende en samenhangende ICT-technologieën wenst in te voeren, met de
bedoeling om de eigen werking efficiënter te maken en te zorgen voor gebruiksvriendelijke diensten
voor Brusselaars, ondernemingen en bezoekers.
Tel. 02 282 47 70
Kunstlaan 21
1000 Brussel

2. Easy.brussels
https://easy.brussels
Het Brussels agentschap voor administratieve vereenvoudiging.
+32 (0)2 800 33 55
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

3. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
https://be.brussels/

4. FOD Binnenlandse Zaken
https://www.ibz.be/
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren
van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken. Deze is bevoegd voor:
het beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van
bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale
bevoegdheid: sommige artikels van de grondwet, de Raad van State, het gebruik van talen in
bestuurszaken, sommige verkiezingen,...
• de registratie en identificatie van de natuurlijke personen
• het vreemdelingenbeleid
• de veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer)
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
Tel.: 02 500 21 11
•
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