
Bevolking en Identiteitskaarten 

   
  
-  Nieuwe uitgewerkte onderrichtingen 

  

Om tot een zo goed mogelijke naleving van de bevolkingsreglementering te komen, moet deze 
duidelijk zijn.   
  
Om de bevolkingsonderrichtingen begrijpelijker en toegankelijker te maken is in 2009 ruim overleg gepleegd 
met de Verenigingen van Steden en Gemeenten, de Dienst Administratieve Vereenvoudiging en de Dienst 
Vreemdelingenzaken op basis van een uitgewerkt ontwerp.  In 2010 zal een volledige en geactualiseerde 
versie van de bevolkingsonderrichtingen worden verspreid naar de gemeentebesturen. 
  
  
- Nieuwe uitgewerkte reglementering. 

  
In 2009 heeft de Directie Bevolking met de Directie Wetgeving een aantal projecten voorbereid betreffende de wetgeving 
over de materies "bevolking en identiteitskaarten", die na goedkeuring en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad 
volgend jaar ook een vertaling zullen krijgen in de onderrichtingen voor het bijhouden van de bevolkingsregisters en 
identiteitskaarten.  Deze reglementaire projecten hebben betrekking op :  
 
  
1° het afsluiten van de vernieuwingsprocedure van identiteitskaarten en het rechtsongeldig verklaren van de oude 
identiteitskaarten vanaf 2010 ; 
  
2°  het verplicht invoeren van de Kids-ID vanaf de geboorte, de afschaffing van het oude papieren identiteitsbewijs voor 
kinderen en de mogelijkheid voor pleegouders om een Kids-ID aan te vragen. 
3° het onder bepaalde voorwaarden verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters door genealogen en 
onderzoekers die historisch- wetenschappelijke studies uitvoeren ; 
  
4° het aanpassen van de procedure van voorlopige inschrijving in niet-woonzones zoals weekendverblijven en 
natuurgebied.  De voorlopige inschrijving wordt voortaan niet meer definitief  na enige tijd maar blijft voorlopig  zolang de 
bevoegde administratieve of gerechtelijke overheid geen beslissing heeft genomen die een einde stelt aan de betwiste 
toestand.  Deze nieuwe procedure sluit beter aan bij de regionale reglementeringen inzake ruimtelijke ordening. 

  

  

- Meer gemeenten houden de bevolkingsfiches elektronisch bij  

  
In het kader van de administratieve vereenvoudiging is er in 2009 ook naar gestreefd het materieel bijhouden van de 
bevolkingsfiches in de gemeenten verder af te bouwen.  De vrijstelling voor het bijhouden van papieren bevolkingsfiches 
van de gemeentelijke inwoners wordt verleend aan alle gemeenten die over de nodige informaticamiddelen beschikken,  
die de continuïteit van de bevolkingsdienst waarborgen en die de raadpleging van de gegevens van het 
bevolkingsbestand en de afgifte van documenten (getuigschriften en uittreksels) op elk ogenblik garanderen. Eind 2009 
hebben al een 330-tal gemeenten een vrijstelling bekomen om niet langer papieren bevolkingsfiches van hun inwoners 
bij te houden. 
  
  
Raadpleeg voor meer informatie  : http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=324&L=1 
  
Daarenboven is er een permanente ondersteuning van de website bevolking en identiteitskaarten ten behoeve van de 
burgers en de bevolkingsdiensten (http://www.ibz.rrn.fgov.be/ – Rubriek Bevolking en Identiteitskaarten.) 
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