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1 Identiteitskaart van de ADIB

Aantal stafdiensten: 4

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.

Aantal directies: 4

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.

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.

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.

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.

Aantal commissies: 2

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.
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De krachtlijnen

Het strategisch en het operationeel plan zijn in de eerste plaats een handleiding voor de 
dagelijkse werking van de verschillende diensten. Via de koppeling met het managementplan 
van de Voorzitster van het directiecomité dragen ze bij tot een efficiënte en kwaliteitsvolle 
werking van de FOD Binnenlandse Zaken.

Welke zijn de strategische doelstellingen van de ADIB?

In een eerste beleidslijn van de FOD Binnenlandse Zaken, gericht op kwaliteit, doelmatigheid 
en effectiviteit staat de volgende strategische doelstelling ingeschreven voor de ADIB:

De ADIB zal ondersteunende diensten leveren aan de werking van de instellingen die 
afhangen van de minister van Binnenlandse zaken (Raad van State, Commissariaat-generaal 
voor Vluchtelingen en Staatlozen, Vaste Commissie voor Taaltoezicht, Vaste Beroeps-
commissie voor Vluchtelingen, de Provinciegouverneurs.)

In een tweede beleidslijn van de FOD komen de specifieke taken van de ADIB duidelijk tot 
uiting. Het gaat hier om de identificatie en de registratie van de burgers, en het inschrijven van 
de uitvoering door hen van bepaalde democratische rechten in het uitvoeringsproces van de 
elektronische administratie, waarbij de bescherming van gegevens, de gebruiksveiligheid en de 
noodzakelijke democratische transparantie verzekerd wordt door zich te vergewissen van de 
kwaliteit van de dienstverlening tot op lokaal niveau. Vijf strategische doelstellingen zijn 
gekoppeld aan deze beleidslijn:

Het elektronisch stemsysteem moderniseren, aanpassen en uitbreiden in overleg en met 
instemming van de gewesten via een samenwerkingsakkoord.

De traditionele identiteitskaart vervangen door een elektronische identiteitskaart binnen een 
termijn van vijf jaar, vanaf de beslissing tot veralgemening van de kaart. De identiteitskaart 
zal ook andere functies krijgen dan deze die nu aan de orde zijn en ze zal de burger toegang 
verlenen tot de beschikbare faciliteiten op het vlak van e-government.

Het Rijksregister van natuurlijke personen reorganiseren en moderniseren en de 
noodzakelijke controle- en ondersteuningsfuncties verzekeren.

De verkiezingen voor de komende jaren organiseren met inbegrip van de stemming van de 
Belgen in het buitenland.

Het bevolkingsregister moderniseren en reorganiseren.
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