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De Algemene Directie 
Instellingen en 
Bevolking: 
- Is een afdeling van de 

Federale 
Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken.  

- produceert en beheert 
de elektronische 
identiteitskaart, de 
vreemdelingenkaart 
en de Kids-ID 

- beheert het 
rijksregister 

- zorgt voor vlotte en 
democratische 
verkiezingen. 

 
 

 

 

 

 
 

 
Vragen, suggesties, u 
wil deze nieuwsbrief 
verder ontvangen? 
Klik hier 
 
of mail naar  
Peter.Grouwels@rrn.fgov.be 

 
 
 

 
 

Voorstelling Activiteitenverslag 2013 

 

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft vorige week haar 
activiteitenverslag voorgesteld.  

 

Dit verslag geeft een overzicht van alle activiteiten die in 2013 door de FOD en in het 
bijzonder ook door onze directie werden verwezenlijkt. 

 

Het  volledige activiteitenverslag van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
vindt u hier terug. Het hoofdstuk over de Directie Instellingen en Bevolking vindt u vanaf 
p.15.  

 

Hieronder vindt u alvast een kort overzicht van enkele belangrijke verwezenlijkingen die 
aan bod komen. 

 

De Algemene Directie Instellingen en Bevolking wenst in dit verband al haar partners 
hartelijk te bedanken die geholpen hebben deze doelen te bereiken, en in het bijzonder de 
medewerkers van de gemeentelijke administratie.   

 

Veel leesgenot! 

 

Identiteitsdocumenten 

 

In 2013 zijn er 1.815.710 eID’s uitgereikt, wat neerkomt op gemiddeld 4.974 eID’s per dag. Er 
werden ook 389.034 Kids-ID’s uitgereikt. 52,47% van de kinderen jonger dan 12 jaar heeft nu een 
Kids-ID in zijn bezit. Dit mooie resultaat is enkel mogelijk dankzij de dagelijkse inzet van de 
verschillende gemeentemedewerkers. 

 

De veralgemening van de opname van biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto’s) op de 
verblijfstitels voor niet-Europese vreemdelingen is van start gegaan op 1 oktober 2013. Eind 2013 
waren al 236 gemeenten overgeschakeld en werden er al ongeveer 5000 biometrische 
verblijfstitels uitgereikt. Sinds 11 april 2014 is de biometrische apparatuur voortaan in alle 
Belgische gemeenten geïnstalleerd.  

 

 

Voortgezette strijd tegen identiteits- en domiciliefraude 

 

In het kader van de strijd tegen identiteitsfraude heeft België in 2012 het Europese project ASINP 
(Architectures for  Strengthening Identification of Natural Persons) opgestart. De identificatie- en 
registratieprocessen van personen in de verschillende EU-lidstaten zijn in kaart gebracht door 
middel van een bevraging. Het resultaat daarvan, alsook enkele workshops rond thema’s die 



gelieerd zijn aan identiteitsfraude, zijn voorgesteld op een tweedaagse conferentie op 5 en 6 
december 2013. 

 

In 2013 heeft DocStop – het gratis telefoonnummer waar de burger het verlies of de diefstal van 
zijn identiteitsbewijs kan melden – 244.944 oproepen ontvangen, een stijging van 7,11 % in 
vergelijking met 2012. 

 

De strijd tegen domiciliefraude is in 2013 verder opgevoerd, onder meer door extra opleidingen 
voor de politiediensten. Dit type van fraude heeft als gevolg dat iemand zich kan onttrekken aan 
fiscale, sociale, gerechtelijke en contractuele verplichtingen. 

 

 

Modernisering van het Rijksregister 

 

In 2013 heeft het Rijksregister een belangrijke migratie operatie doorgevoerd van haar 
programma’s en databases. Het doel was, door middel van deze evolutie, de informaticastructuur 
te moderniseren en de werking van het informaticasysteem te optimaliseren in termen van 
toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, prestatievermogen en beveiliging. 

 

Op vraag van de gemeenten heeft het Rijksregister ook de nodige aanpassingen gedaan zodat 
het voortaan ook mogelijk is om e-mailadressen en eventueel telefoon- of gsm-nummers van 
burgers op te nemen in de bevolkingsregisters. Op die manier kunnen de gemeenten op een 
moderne en rechtstreekse manier met hun inwoners communiceren.  
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