
Organisatie 
  
  
Klik om het organigram te vergroten.   

  
  

  

  

  
Vier stafdiensten 

  
•• Personeel en Organisatie (P&O), Budget en Beheer (B&B) en Logistiek 
•• Interne Controle 
•• Communicatie 
•• Projectbeheer. Deze cel werd opgericht om het proces van de algemene uitreiking van de elektronische identiteitskaart 
in goede banen te leiden. Ze is ook verantwoordelijk voor de helpdesk BELPIC. 
  
Vier directies 
  
•• De Directie van het Rijksregister beheert diverse geïnformatiseerde databanken ten behoeve van de openbare 
overheden, de instellingen van openbaar nut en de instellingen die taken van algemeen belang uitvoeren, zowel 
privaatrechtelijke als publiekrechtelijke. De belangrijkste databanken hebben betrekking op de natuurlijke personen en 
op de identiteitskaarten. (Wilt u meer weten...) 
  
•• De Directie Externe Relaties staat ter beschikking van de verschillende gebruikers van het Rijksregister. Verder 
verleent ze haar medewerking aan verschillende projecten van andere diensten. Ze is ook bevoegd voor de 
reglementering inzake bevolkingsregisters en identiteitskaarten. Tevens behandelt ze de geschillen inzake de bepaling 
van de hoofdverblijfplaats.(Wilt u meer weten...) 
  
•• De Directie van de Verkiezingen staat in voor de organisatie van de verkiezingen en stelt alle formulieren en 
instructies op die te maken hebben met de verkiezingen. (Wilt u meer weten...) 
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•• De Directie Wetgeving is bevoegd voor de studie en de voorbereiding van de wetgeving en de reglementering in 
verband met materies zoals de verkiezingswetgeving, de wetgeving op het Rijksregister, de Raad van State, de 
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten. Het beantwoorden van parlementaire vragen is eveneens een belangrijke 
taak. De Dienst Protocol, die deel uitmaakt van deze Directie is bevoegd voor de organisatie van de grote nationale 
plechtigheden en voor de uitreiking van de eerbewijzen van de Nationale Orden, de Burgerlijke Eretekens en de 

Eretekens voor daden van moed en zelfopoffering. (Wilt u meer weten... ) 
  
  
Twee commissies 
  
•• De Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten. Ze is bevoegd voor de uitvoering van de wetgeving 
betreffende de openbaarheid van bestuur. De Commissie geeft adviezen over de correcte toepassing van de bestaande 
openbaarheidswetgeving en oordeelt over de klachten van de burgers in verband met deze materie. 
  
•• De Vaste Commissie voor Taaltoezicht is bevoegd voor de uitvoering van de taalwetgeving in bestuurszaken. Deze 
Commissie brengt taaladviezen uit op verzoek van een minister of na klacht van een persoon of een instelling. 
 


