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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  
Koen.Schuyten@rrn.fgov.be 

 
 
 

 
 

Activiteiten van AD Instellingen en Bevolking 

kennen enorm succes op 21 juli festiviteiten! 

   
Ook dit jaar stelde de Algemene Directie Instellingen en Bevolking haar 
activiteiten voor op de Brusselse Grote Zavel. Het werd een nog groter succes 
dan andere jaren. 

Kinderen konden een Kids-ID in elkaar puzzelen en daarmee een prijs 
winnen. In vergelijking met vorig jaar hadden we twee extra tafels voorzien, 
waardoor 12 kinderen tegelijkertijd konden puzzelen.  Toch was het nog vaak 
aanschuiven om te mogen puzzelen en zat de tent vaak tot de nok gevuld.  Na 
het maken van de puzzel kregen de kinderen een klein cadeautje. Er werden 
1200 balpennen, 300 Rubik Cube’s, 230 blocnotes, 200 poncho’s, 200 post-it’s, 
150 kleurpotloden en 150 petjes uitgedeeld.  Ouders met vragen over de Kids-
ID, kregen ter plaatse uitleg van onze deskundigen of vonden het antwoord op 
de affiches of in de folders die in de tent te vinden waren.  

 



 

In de workshop-eID-tent  was het zo mogelijk nog drukker. Burgers kregen een 
antwoord op al hun vragen over hun eID en meer uitleg over de bestaande eID-
toepassingen. De bezoekers konden ook deelnemen aan de eID-quiz en zo een 
kaartlezer winnen. Voor wie goed oplette of de opgehangen affiches goed 
bestudeerde waren de vragen makkelijk te beantwoorden. Er werden zo’n 800 
kaartlezers verdeeld. Al deze winnaars kunnen nu helemaal aan de slag met 
hun eID. 

 

   

Directeur generaal Luc Vanneste bestudeert het quiz formulier (links) en begeleidde later onze 
Minister doorheen onze standen (rechts) 

 

   

     

De hele dag lang werd er uitleg gegeven… 

 



     

En werden de quizzen ingevuld… 

 
De verschillende stemsystemen – met potlood en papier alsook het 
elektronische – werden gedemonstreerd. De burger kon ook exclusief 
kennismaken met het nieuwe elektronische stemsysteem, dat voor het eerst 
gebruikt zal worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Onze 
verkiezingsspecialisten gaven vele mensen uitleg over hoe dit werkt en 
registreerden op het eind van de dag een kleine 250 stemmen. 
 

   

 

 
 



 
 
Al bij al een zeer geslaagd evenement dus, voor jong en oud, burger en 
ambtenaar… 
 
Tot volgend jaar voor een nieuwe editie van onze nationale feestdag en het 
Feestdorp Binnenlandse Zaken! 

 

Meer foto’s zien? Klik hier  
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