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WETSONTWERP HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET 

RIJKSREGISTER EN DE BEVOLKINGSREGISTERS 
 Belangrijkste aanpassingen van de wet van 19/07/1991 betreffende de 

bevolkingsregisters, de kaarten en de verblijfsdocumenten: 

1. Gemeentereglementen woonstcontrole en huisnummering (art. 5) 

• De gemeenteraad stelt bij verordening de regels vast volgens welke de 
woonstcontrole moet gebeuren. De gemeenteraad stelt ook bij verordening de 
regels vast voor de huisnummeringsprocedure van de woningen die zich op het 
gemeentelijk grondgebied bevinden. 

• Deze verordeningen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de FOD Bin.Z. 

• De koning legt de modaliteiten en termijnen van deze voorafgaande 
goedkeuring + de modellen van verordening waarop de gemeenten zich kunnen 
baseren, vast. 

 ACTIES :   

• Realisatie van modellen van verordening + raadpleging partners in 2019 

• KB tot uitvoering waarschijnlijk eind 2019 

• Bijwerking van de Algemene Onderrichtingen Bevolking 
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2. Verbruik (art. 3) 

• Mogelijkheid voor de gemeente om aan de watermaatschappijen en/of 
energieleveranciers overzichten van het water- en/of energieverbruik te vragen 
van de personen die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente en 
dit om het water- en energieverbruik te controleren. 

3. De inschrijving in het wachtregister van vreemdelingen (art. 1bis) 

• Ze schrijven zich in in de gemeente waar ze effectief verblijven binnen een 
maximale termijn van 6 maanden vanaf de datum van hun eerste asielaanvraag.  

• In afwachting van deze inschrijving worden ze fictief ingeschreven op het adres 
van de Dienst Vreemdelingenzaken voor een periode van maximum 6 maanden. 

• Wanneer ze zich niet ingeschreven hebben binnen de termijn van 6 maanden, 
worden ze geschrapt op initiatief van de minister die bevoegd is voor de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, of van diens gemachtigde. 

 

 ACTIE:  Bijwerking van de Algemene Onderrichtingen Bevolking. 

 3 AV Overlegcomité RR 06/12/2018 



 
WETSONTWERP HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET 

RIJKSREGISTER EN DE BEVOLKINGSREGISTERS 
 

4. Digitale vingerafdrukken (art. 6) 

 

• De identiteitskaart bevat het digitale beeld van de vingerafdrukken van de 
wijsvinger van de linker- en van de rechterhand van de houder of, in geval van 
invaliditeit of ongeschiktheid, van een andere vinger van elke hand. 

• De Koning bepaalt bij een in de ministerraad overlegd besluit, na advies van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit, de voorwaarden en modaliteiten voor het 
nemen van het digitale beeld van de vingerafdrukken. 

• Deze informatie mag enkel bewaard worden voor de duur die nodig is om de 
identiteitskaart aan te maken en uit te reiken en, in ieder geval, gedurende een 
maximale periode van 3 maanden, met dien verstande dat de gegevens na deze 
termijn van 3 maanden verplicht vernietigd en gewist moeten worden. 

• Zijn gemachtigd om de informatie te lezen: de gemeenten, de politiediensten, 
de grenscontrole, het personeel van DVZ en van de FOD BUZA in het kader van 
bepaalde opdrachten inzake fraudebestrijding. 
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 ACTIES : 

• Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 
bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 
verblijfsdocumenten. 

• Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 
25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten. 

• Bijwerking van de Algemene Onderrichtingen eID en Kids-ID tegen maart 
2019. 
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WET TOT WIJZIGING VAN DIVERSE BEPALINGEN BETREFFENDE EEN UITREISVERBOD, DE 

AFLEVERING, ONGELDIGVERKLARING EN INTREKKING VAN REISDOCUMENTEN EN 
IDENTITEITSDOCUMENTEN VOOR NIET-ONTVOOGDE MINDERJARIGEN 

 
• Burgerlijk Wetboek: nieuw artikel 374/1  

• Een ouder die het ouderlijk gezag uitoefent, kan, in geval van serieuze vrees 
voor een niet-toegestane reis van zijn of haar minderjarig kind naar het 
buitenland, vragen aan de bevoegde overheden dat een Belgisch paspoort of 
reisdocument op naam van het minderjarig kind, of een Belgisch 
identiteitsdocument op naam van een minderjarige die nog 12 jaar oud is, enkel 
uitgereikt wordt met zijn of haar uitdrukkelijke toestemming.  

• De Koning legt de modaliteiten vast volgens welke de ouder een aanvraag in 
die zin moet bezorgen aan de bevoegde overheden. 

• Indien er al Belgische paspoorten, reisdocumenten of identiteitsdocumenten 
afgeleverd zijn op naam van het minderjarig kind, kan de familierechtbank, in 
geval van serieuze vrees voor een niet-toegelaten reis van het minderjarig kind 
naar het buitenland, de volgende maatregelen opleggen in het kader ven een 
reisverbod: 

1° de ongeldigverklaring en intrekking van het paspoort of het reisdocument op 
naam van het minderjarig kind; 
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 2° de geldigheid van het identiteitsdocument op naam van het minderjarig kind, 
ongeacht of het een Kids-ID of een eID is, beperken tot het Belgisch grondgebied 
door het identiteitsdocument te signaleren in het centrale 
identiteitskaartenbestand.  

• Deze maatregelen worden beëindigd: 

1° door een beslissing van de familierechtbank of; 

2° bij de meerderjarigheid of meerderjarigverklaring van het kind. 

 Wijziging van artikel 6 en 6bis van de wet van 19 juli 1991. 

• De signalering van een Kids-ID/eID, opgelegd conform artikel 374/1 van het 
Burgerlijk Wetboek door de familierechtbank, heeft tot gevolg dat het 
identiteitsdocument of de identiteitskaart geldig blijft op het Belgisch 
grondgebied, maar dat de houder niet kan reizen en dit, volgens de door de 
familierechtbank vastgelegde modaliteiten. 

• De signalering wordt geregistreerd op initiatief van de minister van Bin. Z. in 
het centrale identiteitskaartenbestand bedoeld in artikel 6bis, § 1. De beslissing 
tot intrekking of tot weigering van afgifte van een Kids-ID wordt eveneens 
geregistreerd in het centrale identiteitskaartenbestand. 
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 • De signalering vermeldt de referentie van de beslissing, de opgelegde 
maatregel en het feit dat de maatregel beperkt is in de tijd of geldt voor 
onbepaalde termijn. 

• De signalering is zichtbaar voor: gemeenten, diplomatieke en consulaire 
posten, federale en lokale politiediensten, en diensten van de Staatsveiligheid. 

• De signalering wordt enkel opgeheven op beslissing van de familierechtbank. 

• De Koning legt de modaliteiten van de signalering vast. 

 ACTIES : 

• KB in voorbereiding inzake de meldingsmodaliteiten. 

• Bijwerking van de Algemene Onderrichtingen eID en Kids-ID. 
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COÖRDINATIE EN ACTUALISERING VAN DE RICHTLIJNEN BETREFFENDE HET 
REFERENTIEADRES VOOR DAKLOZEN 

 
 
 

• Vaststelling: soms verschillende interpretaties van de omzendbrieven 
(21/03/97, 27/07/98 et 4/10/2006) door de gemeenten en de OCMW's.  

• Ontwerp van één enkele omzendbrief die voornoemde omzendbrieven van de 
FOD Binnenlandse Zaken, de POD Maatschappelijke Integratie en de Dienst 
Armoedebestrijding en gelijkheid van kansen opheft. Raadpleging van 
verschillende partners: Vereniging van steden en gemeenten, netwerk 
armoedebestrijding, enz. 

• Sluit ook aan bij een globaal beleid ter bestrijding van dakloosheid zoals 
bepaald in het derde Federaal Plan Armoedebestrijding. 

• Doel: de bestaande regels verduidelijken en de administratieve stappen 
vereenvoudigen. De dakloze moet zo snel mogelijk geholpen worden en een 
adequate begeleiding krijgen om zijn/haar integratie te ondersteunen.  

 ACTIES: 

• Gecoördineerde omzendbrief voorzien begin 2019. 

• Bijwerking van de Algemene Onderrichtingen Bevolking. 
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