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Algemene Directie  
Instellingen en Bevolking

De Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) waakt over de democratische rechten en de 

identiteit van de burger. 

Deze directie produceert en verdeelt de elektronische identiteitskaart, de vreemdelingenkaart en 

de Kids-ID. Ook het Rijksregister, de centrale databank waarin alle bevolkingsgegevens worden 

opgeslagen, wordt door de ADIB beheerd. De Protocoldienst staat in voor de organisatie van onder 

andere de 21 juliviering en het Te Deum. Ten slotte zorgt deze directie telkens weer voor een vlot en 

democratisch verloop van de verkiezingen.

Elektronische  
identiteitsbewijzen

De ADIB produceert en verdeelt 

de elektronische identiteitskaart, 

de Kids-ID en de vreemdelin-

genkaart.

Elektronische 
identiteitskaart

De elektronische identiteitskaart (eID) 

is een zeer veilige kaart die de burger 

voor heel wat toepassingen kan ge-

bruiken, waaronder:

• zijn belastingaangifte invullen  

   (Tax-on-web);

• documenten aanvragen bij de  

   gemeente (eLoket);

• een uittreksel vragen uit het 

   Rijksregister;

• zijn pensioendossier inkijken;

• een huurcontract ondertekenen.

In 2011 zijn er 2.539.253 eID’s uit-

gereikt, gemiddeld dus 9.582 per dag.

Sinds 2004 zijn er al 13.611.671 kaarten 

uitgereikt.

Kids-ID

De Kids-ID is het identiteitsdocument 

voor kinderen jonger dan 12 jaar en 

vervangt het vroegere witte pasje.  

Een Kids-ID is 3 jaar geldig.

De Kids-ID is niet verplicht. Enkel wie 

met zijn kinderen naar het buitenland 

(binnen de EU) reist, moet tijdig  

(2 weken voor vertrek) een Kids-ID 

aanvragen bij de gemeente.

Daarnaast kan de Kids-ID gebruikt 

worden als toegangskaart tot de  

bibliotheek of het zwembad, als lid-

kaart van de sportclub of om zich in te 

schrijven op school.

In 2011 zijn er 295.467 Kids-ID’s 

uitgereikt. 

Eind 2011 was 56,72% van de kinderen 

jonger dan 12 jaar in het bezit van een 

Kids-ID.

“In 2011 zijn er 2.539.253 eID’s uitgereikt, 
 gemiddeld dus 9.582 per dag.”



De vreemdelingenkaart voor niet-EU-burgers zal 
binnenkort ook biometrische gegevens bevatten. 
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Vreemdelingenkaart

In 2012 start een proefproject om 

biometrische gegevens (vinger-

afdrukken, foto’s) aan te brengen op 

de kaarten voor vreemdelingen van 

buiten de EU. Er zullen 6 gemeenten 

aan deelnemen.

Naast de huidige chip op de kaart, zal 

een tweede chip aangebracht worden 

die de biometrische gegevens zal 

bevatten.

Strijd tegen  
identiteitsfraude

Bij identiteitsfraude matigt een 

persoon zich de identiteit van 

iemand anders aan. De slachtof-

fers van identiteitsfraude zijn vaak 

onmachtig om hun onschuld te 

bewijzen.

DocStop / CheckDoc

Op 9 december 2008 is de toepas-

sing DocStop / CheckDoc gelanceerd. 

Deze toepassing wordt voortdurend 

uitgebreid en vormt een instrument in 

de strijd tegen identiteitsfraude.

DocStop

DocStop is een gratis nummer 

(00800 2123 2123), wereldwijd be-

schikbaar, waar de burger het verlies 

of de diefstal van zijn identiteitsbe-

wijs kan melden. De oproepen naar 

DocStop komen toe bij een helpdesk, 

waar de oproeper wordt geïdentifi-

ceerd aan de hand van zijn gegevens 

in het Rijksregister. De gegevens van 

verlies en diefstal worden ingevoerd in 

CheckDoc (zie verder). Vanaf dat mo-

ment wordt het identiteitsdocument 

geblokkeerd. De burger ontvangt ook 

een brief waarin gemeld wordt dat zijn 

kaart geblokkeerd is.

In 2011 heeft DocStop 218.354 

oproepen ontvangen tegenover 

207.120 in 2010, een lichte stijging van 

5,42%. Deze groei is het gevolg van 

verschillende communicatieacties rond 

DocStop. De term “oproep” betekent 

elke verklaring waarmee burgers, de 

politie en gemeenten aangeven dat 

een kaart verloren, gestolen of terug-

gevonden is.

Meer informatie over DocStop is te 

vinden op https://www.docstop.be.

CheckDoc

CheckDoc (https://www.checkdoc.be) 

maakt het mogelijk om Belgische 

identiteitsdocumenten te verifiëren. 

Naast paspoorten en de verschillende 

types identiteitskaarten, is het sinds 

12 oktober 2011 ook mogelijk het 

inschrijvingsbewijs van voertuigen te 

controleren. Een inschrijvingsbewijs 

van een voertuig is in zekere zin de 

identiteitskaart van een auto.

In 2011 is het aantal gebruikers van 

CheckDoc gestegen tot 8.256. In 2010 

waren dat er nog maar 6.219. Het 

aantal raadplegingen in 2011 bedroeg 

188.663 (gemiddeld 15.722 per maand) 

tegenover 129.892 in 2010.

ASINP: analyse van de 
identificatie- en  
registratieprocessen

Identiteitsfraude is een misdrijf dat 

zich snel verspreidt en geen nationale 

grenzen kent. Buiten de maatregelen 

op nationaal niveau, zoals DocStop en 

CheckDoc, heeft de FOD Binnenlandse 

Zaken het Europese ASINP-project 

(“Strenghtening Architectures for the 

Security of Identification of Natural 

Persons in the EU”) gelanceerd. Dit 

project wil de veiligheid binnen de 

identiteitsketen versterken.

Met de verkregen Europese fondsen 

zal het ASINP-project vanaf januari 

2012 de identificatie- en registra-

tieprocessen voor de natuurlijke 

personen in de 27 lidstaten van de EU 

in kaart brengen.

De analyse van die processen voor de 

aanmaak, de registratie en het gebruik 

van de identiteit in de verschillende 

lidstaten, zal resulteren in een over-

zicht van de sterke en zwakke punten, 

de opportuniteiten en bedreigingen (of 

SWOT) per land. De verschillende 

SWOT’s zullen samengevoegd worden 

tot een geconsolideerde SWOT voor 

de hele unie.

Domiciliefraude

Elke inwoner van België beschikt 

over een hoofdverblijfplaats. De 

hoofdverblijfplaats is, volgens 

de bevolkingswet, de plaats 

waar een persoon of een gezin 

gewoonlijk leeft. Een fenomeen 

dat de laatste jaren alsmaar vaker 

voorkomt, is de handel in fictieve 

adressen.

Het gaat om personen die tegen  

betaling fictieve adressen aanbieden 

aan mensen die er zich laten  

registreren maar niet gaan wonen.

Dit gebeurt bijvoorbeeld om hogere 

uitkeringen te ontvangen. De uit-

keringen in de sociale zekerheid zijn 

immers afhankelijk van het feit of 

een uitkeringsgerechtigd gezinshoofd 

alleenstaande of samenwonende is. 

Er wordt ook fraude gepleegd om 

gerechtsdeurwaarders of schuldeisers 

te ontlopen.

Actieplan

De regering heeft een prioriteit ge-

maakt van de strijd tegen alle vormen 

van fraude. Daarom zal alles in het 

werk gesteld worden om de preventie 

van en de strijd tegen fictieve domi-

cilieadressen te verbeteren. Daartoe 

hebben de administratie en de minister 

verschillende initiatieven genomen.

Om tot een zo goed mogelijke naleving 

van de bevolkingsreglementering te 

komen, moet deze duidelijk zijn voor 

de burgers en de gemeentebesturen. 

De voorbije 2 jaar heeft de ADIB een 

volledige en geactualiseerde versie 

van de bevolkingsonderrichtingen, met 

inbegrip van de domiciliefraude, ver-

spreid naar de gemeentebesturen om 

de bevolkingsonderrichtingen meer 

begrijpelijk en toegankelijk te maken.

 

 

CheckDoc: aantal raadplegingen

In 2011 heeft DocStop 
218.354 oproepen 

ontvangen tegenover 
207.120 in 2010,  
een lichte stijging  

van 5,42%.

“

“



De kiezer vindt het nieuwe stemsysteem heel  
gebruiksvriendelijk, zowel om te stemmen als om het 

stembiljet te scannen.
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Daarnaast geven bevolkingsinspec-

teurs van de ADIB een opleiding 

woonstcontrole aan de wijkagenten. 

Deze opleiding focust op de manier 

waarop de politieagent de domicilie-

controle moet doen. Aanvankelijk is de 

opleiding gegeven in de politiescholen 

in alle Belgische provincies. Later is ze 

uitgebreid naar de politieagenten die 

al in functie zijn. Het resultaat is dat 

er precieze controles en onderzoeken 

van de hoofdverblijfplaats gebeuren 

die leiden tot juiste inschrijvingen van 

woonst- en gezinssamenstelling in het 

gemeentelijke bevolkingsdossier en 

het Rijksregister.

Personen of organisaties die fictieve 

adressen aanbieden, worden door de 

ADIB gesignaleerd aan het parket of 

de federale politie.

Nieuw elektronisch 
stemsysteem

De huidige elektronische stem-

systemen, die dateren uit 1994 

en 1998, hebben hun dienst 

bewezen en zijn stilaan aan ver-

vanging toe. In februari 2011 is 

gestart met de ontwikkeling van 

een nieuw elektronisch stemsys-

teem.

Het nieuwe systeem is gebaseerd op 

het concept dat in de loop van 2007 

uitgetekend is door een consortium 

van Belgische universiteiten. Voor de 

ontwikkeling van een nieuw elektro-

nisch stemsysteem werken de federale 

overheid, het Vlaamse Gewest en 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

samen.

Experiment

Na het ontwikkelen van het prototype 

en de bijhorende verkiezingssoftware, 

heeft een grootschalig stemexperiment 

plaatsgevonden.

Het stemexperiment op 27 oktober

2011 is op diverse plaatsen in Vlaan-

deren en Brussel georganiseerd: 

openbare plaatsen, administraties, 

privébedrijven … Op die manier is er 

een divers publiek bereikt.

6.000 mensen hebben tijdens het 

experiment hun stem uitgebracht. Dat 

heeft de volgende conclusies opge-

leverd:

• De kiezer vindt het stemsysteem  

   heel gebruiksvriendelijk, zowel om  

   te stemmen als om het stembiljet te  

   scannen.

• De computers hebben naar behoren  

   gewerkt.

• Er is geen enkel probleem vast- 

   gesteld dat de voortzetting van het  

   project in gevaar zou kunnen  

   brengen.

Op 21 december 2011 heeft een 

onafhankelijk controleorganisme het 

prototype en de verkiezingssoftware 

positief geëvalueerd. Een aantal pun-

ten in de verkiezingssoftware moet 

nog worden aangepast. Dit zal ge-

beuren in de eerste helft van 2012.

Op basis van de positieve evaluatie 

van het stemexperiment, kan de vol-

gende stap worden gezet: het afsluiten 

van een contract op basis waarvan een 

gemeente, een gewest of het fede-

rale niveau het nieuwe stemsysteem 

dan kan bestellen. Dit zal begin 2012 

gebeuren.  

Protocol

De Protocoldienst van de FOD 

Binnenlandse Zaken is de 

referentie met betrekking tot het 

protocol. Hij vormt een belang-

rijke informatiebron voor zowel 

publieke instellingen als voor 

private actoren (maatschappijen, 

federaties …).

De dienst ontvangt vragen in 

verband met bevlagging, voor-

rangsregels en de verwelkoming 

van de koninklijke familie. Hij is 

tevens de organisator en de coör-

dinator van verschillende grote 

evenementen zoals de nationale 

feestdag (Te Deum en defilé) en 

Wapenstilstand.

Daarnaast beheert de Protocol-

dienst de reglementering over de 

burgerlijke decoraties en behan-

delt hij de dossiers van plechtige 

onderscheidingen.

De Protocoldienst is verantwoordelijk 

voor de decoraties voor moed en 

zelfopoffering. In 2011 is deze deco-

ratie uitgereikt aan Alyson Decloux. 

Zij verdronk in de Maas toen ze haar 

jongere zus Amélie wilde redden van 

de verdrinkingsdood.

Ook verschillende brandweerlui en 

een medewerker van de Civiele 

Bescherming hebben een dergelijke 

decoratie ontvangen. De Protocol-

dienst heeft meegeholpen aan de 

organisatie van de begrafenissen van 

deze mensen.

In 2011 is België getroffen door een 

aantal tragische gebeurtenissen. Op 

13 december heeft een dolle schutter 

in Luik 6 slachtoffers gemaakt. Ter ere 

van de slachtoffers heeft de stad Luik 

een herdenkingsmoment opgezet. De 

Protocoldienst heeft meegewerkt aan 

de organisatie van deze ceremonie. 

In 2011 heeft de Protocoldienst 1 

staatsbegrafenis georganiseerd, 

namelijk in november voor minister 

van staat Willy De Clercq.

Concept van het nieuwe  
elektronische stemsysteem

- De kiezer krijgt een stemkaart waarmee hij een stemcomputer kan  
  activeren (op de stemkaart wordt niets geregistreerd – deze dient  
  enkel om de kiezer toegang te geven tot de verkiezingen waarvoor  
  hij stemgerechtigd is).

- De kiezer brengt zijn stem uit via een aanraakscherm en bevestigt  
  de uitgebrachte stem.

- Er wordt een stembiljet afgedrukt waarop de uitgebrachte stem  
  zichtbaar is. Het biljet bevat ook een barcode die de elektronische  
  weergave is van de uitgebrachte stem.

- De kiezer plooit zijn stembiljet dubbel (met het zichtbare gedeelte  
  naar binnen) en verlaat het stemhokje.

- De kiezer gaat naar de elektronische stembus en registreert zelf  
  zijn stem door het stembiljet te scannen via de barcodelezer op de  
  stembus.

- De kiezer deponeert zijn stembiljet in de urne.

De Protocoldienst organiseert en coördineert onder 
andere het defilé op de nationale feestdag.
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Modernisering 
Rijksregister

Het Rijksregister is een data-

bank die gegevens bevat van de 

personen die ingeschreven zijn 

in de bevolkingsregisters of in 

de vreemdelingenregisters van 

de gemeenten, in de diploma-

tieke zendingen en consulaire 

posten in het buitenland en in 

het wachtregister (kandidaat-

vluchtelingen en hun familie).

De Algemene Directie 

Instellingen en Bevolking beheert 

de gegevens in het Rijksregister.  

De gemeenten leveren de infor-

matie aan.

Burgers moeten zelf bepaalde 

inlichtingen, zoals hun adres 

of beroep, doorgeven aan de 

gemeenten. Het Sectoraal comité 

van het Rijksregister waakt erover 

dat alleen bevoegden toegang 

hebben tot de gegevens. 

Het Rijksregister wil zijn werking 

verbeteren op het vlak van toegan-

kelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, 

prestatievermogen, continuïteit en 

veiligheid.

Zo is de toegang tot de informatie in 

het Rijksregister veel gemakkelijker 

geworden door het gebruik van een 

internetprotocol met een gestandaar-

diseerde webbrowser. Eind 2011 

maken 459 van de 589 gemeenten 

gebruik van dat protocol.

Het beheer van de gebruikers van 

het Rijksregister is in 2011 moderner 

en gemakkelijker geworden. Dankzij 

een beveiligde webtoepassing kan elk 

gebruiksorganisme zelf bepalen welke 

van zijn personeelsleden toegang 

krijgen tot het Rijksregister en deze 

registreren. Nadien krijgen deze 

personeelsleden dan toegang via hun 

elektronische identiteitskaart.

In 2011 zijn er 460.101.495 transacties 

met het Rijksregister geteld, waar-

onder:

• 455.670.631 raadplegingen;

• 4.201.439 updates;

• 229.428 registraties, waarvan  

   122.922 geboorten.

Opneming van  
gegevens “bij de bron” 

Het systeem van de opneming van 

gegevens “bij de bron” betekent 

dat de Dienst Burgerlijke Stand van 

de gemeente van geboorte, die de 

geboorteakte opstelt, de daarop 

vermelde gegevens automatisch kan 

opnemen in het Rijksregister via de 

software burgerlijke stand/bevolking. 

De gemeente waar het kind verblijft, 

wordt daarvan onmiddellijk op de 

hoogte gebracht en moet het dossier 

aanvullen en valideren.

Op deze manier kunnen de basisiden-

tificatiegegevens van pasgeborenen 

sneller en gemakkelijker opgenomen 

worden. Dat zorgt ervoor dat de 

ouders sneller bepaalde rechten en 

voordelen, zoals de kinderbijslag, kun-

nen genieten.

De kans op fouten wordt aanzienlijk 

kleiner. De informatie wordt maar een-

maal opgenomen en daarna automa-

tisch overgenomen door de gemeente 

van verblijf.

De ADIB heeft het proefproject  

“inzameling burgerlijke stand” in 2009 

gelanceerd. In 2010 is het project 

opengesteld naar alle gemeenten. 

Eind 2011 nemen 23 gemeenten er 

actief aan deel. Sinds april 2010 zijn 

er 12.747 dergelijke inzamelingen 

uitgevoerd.

In 2012 zal een proefproject gelan-

ceerd worden voor de registratie van 

de overlijdens door de gemeente van 

overlijden.

Actieve  
medewerking van 
de burger

Via de toepassing

https://mijndossier.rrn.fgov.be kunnen 

burgers met behulp van hun elektro-

nische identiteitskaart:

• hun gegevens in het Rijksregister  

   raadplegen;

• zien wie deze gegevens de laatste  

   6 maanden geraadpleegd heeft;

• online hun adreswijziging meedelen  

   aan hun nieuwe gemeente van  

   verblijf.

Het aantal online raadplegingen van 

“mijn dossier” stijgt onafgebroken: 

van 72.375 in 2006 en 186.301 in 2008 

naar 281.384 in 2011.

Via de toepassing “fouten melden” 

(toegankelijk via 

http://www.ibz.rrn.fgov.be) kan de 

burger dan weer aangifte doen van 

elke fout die hij heeft opgemerkt in zijn 

eigen dossier in het Rijksregister.

 

Mijn Dossier: aantal raadplegingen

De toegang tot de informatie en het beheer van 
de gebruikers zijn veel vergemakkelijkt.

“ “


