
Voorwoord van de Directeur-generaal. 

  

  
Op 20 november 2009 vierden we de 20ste verjaardag van het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind. 
Een belangrijk verdrag dat ondertussen door vrijwel alle landen van de wereld werd ondertekend.  

Bij zulke gelegenheden moeten we ons de diepere betekenis herinneren van de opdrachten die ons worden 
toevertrouwd. Dankzij het dagelijks werk van haar personeel draagt de Algemene Directie Instellingen en 
Bevolking rechtstreeks bij tot de bescherming van de fundamentele rechten van het kind zoals vastgelegd in 
het verdrag.  

  
Kinderrechtenverdrag Artikel 7: "Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf 
de geboorte het recht op een naam, het recht een nationaliteit te verwerven en, voor zover mogelijk, het 
recht zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd." 

  
De inschrijving van een pasgeboren kind lijkt vanzelfsprekend en banaal ten opzichte van het wonder van de 
geboorte zelf. Toch is deze inschrijving niet voor niets opgenomen in één van de eerste artikelen van dit 
verdrag. Voordat men van een recht of hulp kan genieten, moet men eerst zijn bestaan kunnen bewijzen aan 
de overheden. Wie wordt ingeschreven in het bevolkingsregister van een land, wordt op die manier burger 
van dat land en bekomt zo alle rechten die een natuurlijk persoon in dat land geniet. Wie niet is 
ingeschreven bestaat als het ware niet en kan dus ook geen rechten claimen.  Het spreekt voor zich dat 
onze directie alles in het werk stelt om deze inschrijving te faciliteren en elke burger een betrouwbare 
administratieve en elektronische identiteit te verzekeren.  

Meer en meer leven we echter in een mondiale wereld waar landgrenzen geen obstakel meer vormen. Eens 
buiten onze grenzen is een inschrijving in de Belgische bevolkingsregister niet meer voldoende en is er nood 
aan een identiteitsbewijs... Ook voor kinderen. Op 20 april 2009 lanceerden we de Kids-ID, naar analogie 
met de eID beveiligd met de modernste technieken. Met het revolutionaire 'telefooncascadesysteem' steekt 
de Kids-ID zelfs de ouders een handje toe in hun verplichting voor het kind te zorgen. Wanneer een kind 
verloren gelopen is kan het dankzij dit unieke systeem immers zeer gemakkelijk terug in contact worden 
gebracht met zijn of haar familie. 

  
Kinderrechtenverdrag Artikel 8.1: "De Staten die partij zijn, verbinden zich tot eerbiediging van het recht 
van het kind zijn of haar identiteit te behouden, met inbegrip van nationaliteit, naam en familiebetrekkingen 
zoals wettelijk erkend, zonder onrechtmatige inmenging." 

  
ADIB en haar personeel stelt alles in het werk om het recht van het kind om zijn identiteit te behouden niet 
enkel te eerbiedigen maar ook zo goed als mogelijk te vrijwaren. Door gebruik te maken van de modernste 
veiligheidstechnieken is het identiteitsbewijs voor kinderen voortaan zeer moeilijk na te maken.  Het 
zorgvuldige beheer van het Rijksregister moet onrechtmatige inmenging voorkomen. 

  



Kinderrechtenverdrag Artikel 8.2: "Wanneer een kind op niet rechtmatige wijze wordt beroofd van enige of 
alle bestanddelen van zijn of haar identiteit, verlenen de Staten die partij zijn passende bijstand en 
bescherming, teneinde zijn identiteit zo snel mogelijk te herstellen..." 

  
Sinds de invoering van de Kids-ID kunnen kinderen die slachtoffer werden van identiteitsdiefstal zich 
beroepen op dezelfde doorgedreven veiligheidsystemen als volwassenen. Bij verlies of diefstal van een 
Kids-ID kan het slachtoffer of zijn of haar  familie meteen terecht bij DOCSTOP. Via deze hulplijn kan je 
24u/24 en 7d/7 je verloren of gestolen identiteitsbewijs laten blokkeren om zo misbruik te voorkomen. Via 
het systeem CHECKDOC kan iedereen meteen ook zien dat de kaart in kwestie "geseind" werd. 
  
Zowel de Kids-ID als de systemen DOCSTOP en CHECKDOC werden in 2009 veralgemeend. We kunnen 
dus met enige fierheid stellen dat we de twintigste verjaardag van het kinderrechtenverdrag niet gemist 
hebben. Maar ook naar de toekomst toe zullen wij verder trachten de identiteit van eenieder, kind of 
volwassene, zo goed mogelijk te beschermen. Eind 2009 zijn we met de voorbereiding gestart om onze 
vooruitstrevende beschermingsmechanismen te promoten in Europa. Bedoeling is om tijdens het Belgische 
voorzitterschap in 2010 de aanzet te geven om tot een soort coherent Europees identiteitsbeheer te komen 
en zo identiteitsfraude op internationaal niveau te bestrijden. 
  
Naast identiteitsbeheer is onze directie natuurlijk ook verantwoordelijk voor het organiseren van de 
verkiezingen.  Voor de Directie van de Verkiezingen was het jaar 2009 dan ook eerst en vooral het jaar van 
de Europese en regionale verkiezingen die plaatsvonden op 7 juni. De verkiezingen zijn zo goed als perfect 
verlopen, onder meer dankzij een grondige voorbereiding.  Bovenop de administratieve en juridische acties 
die uitgevoerd worden bij elke verkiezing, werden in 2009 enkele bijzondere verwezenlijkingen en 
vernieuwingen gerealiseerd.  
  
Op de volgende bladzijden leest u er alles over... 
  
Ik wens u een aangename lectuur! 
  
  
Luc Vanneste,  
Directeur-generaal 
 


