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RECENTE EN TOEKOMSTIGE 

PROJECTEN VAN HET RIJKSREGISTER 

- ADIB
Etienne Van Verdegem,  Adviseur - generaal – FOD Binnenlandse Zaken

Diensten Bevolking & Identiteitskaarten/Rijksregister en Verkiezingen

14 maart 2017

INLEIDING – WIE ZIJN WIJ?

De Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) bij

de FOD Binnenlandse Zaken omvat onder meer :

- Bevolking en Identiteitskaarten – Diensthoofd Christophe

Verschoore

- Projecten eID – Diensthoofd Bart Vrancken

- Rijksregister – Dienst Klantenbeheer – Diensthoofd

Stefan Van de Venster in samenwerking met de

regionale afgevaardigden van het Rijksregister

- Verkiezingen en Juridische Dienst – Diensthoofd Régis

Trannoy.
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INLEIDING – ONZE OPDRACHTEN?

• Regelgeving betreffende het houden van de 

bevolkingsregisters en de uitreiking van de identiteitskaarten : 

uitleg, begeleiding, controles en opleiding

• Rijksregister: regelgeving en operationeel met de gemeenten

• Elektronische identiteitskaarten: regelgeving en operationeel 

met de gemeenten 

• «Federale» verkiezingen (Kamer, Europa en Regio’s) : 

regelgeving en organisatie met de kieshoofdbureaus, de 

gemeenten en de andere verkiezingsactoren.

3

INLEIDING: REGISTERS

REGISTERS VAN 

DE BURGERLIJKE 

STAND

Geboortes, 

huwelijken, 

overlijdens… 

plaatsgevonden of 

overgeschreven in 

België

Burgerlijk 

Wetboek

BEVOLKINGS-

REGISTERS

Gegevens

betreffende de 

(Belgische en 

buitenlandse) 

inwoners) gemeente

Wet 19/7/1991

KB’s 16/07/1992

RIJKSREGISTER Personen 

ingeschreven in de 

registers van de 

gemeenten en 

consulaire posten

Wet 8/08/1983

KB’s 3/04/1984

 Identiteitskaart
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Schema

NP
Kid

eID

Naam

Straat

Beroep

NIS

RRN

Gemeente
Burgers

Informatica-

bedrijven

Klanten

Gebruikers
(machtigingen)

Mijn dossier

Bestanden
Vertaling
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INLEIDING: BELANG

▪Voor de gemeente: bevolkingscijfer; inkomsten; 

administratieve integratie diensten en vereenvoudiging …

▪Voor de burger: domicilie(s); hulpdiensten, attesten, …

▪Voor de maatschappij: maatschappelijke dienstverlening, 

fiscaliteit, justitie …
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OVERZICHT VAN DE UITEENZETTING

AGENDA

1. Bevolking

- Wet van 9 november 2015 tot wijziging van de Bevolkingswet 

van 19 juli 1991 en de Rijksregisterwet van 8 augustus 1983

- Uitvoeringsbesluiten 

- Identiteitsfraude.
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OVERZICHT VAN DE UITEENZETTING

2. Rijksregister

- Nieuwe adresstructuur

- Bevolkingsattesten via de toepassing “Mijn Dossier”

- Modernisering Burgerlijke Stand

- Fusies gemeenten.
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OVERZICHT VAN DE UITEENZETTING

3. EID-projecten

- Nieuwe generatie identiteitskaarten

- Elektronisch basisdocument

- Unieke oproeping, fotomatrix en spoedprocedures

- Aanvraag eID via internet.
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OVERZICHT VAN DE UITEENZETTING

4. Verkiezingen

- Bevoegdheid voor de verkiezingen in België

- Stand van zaken elektronisch stemmen

- Nieuw systeem voor kandidatenbeheer en inzameling resultaten

- Nieuwe regelgeving in 2018 en 2019.
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1. BEVOLKING - INLEIDING

• Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de 

identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en 

tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 

Rijksregister van de natuurlijke personen.

• KB van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het 

vreemdelingenregister.

• Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de 

bevolkingsregisters, gecoördineerde versie van 1 juli 2010.

• Ministeriële omzendbrief van 30 augustus 2013 betreffende de 

correcte registratie in de bevolkingsregisters, het oordeelkundig toepassen 

van de afvoering van ambtswege en de strijd tegen domiciliefraude.

www.ibz.rrn.fgov.be (rubrieken “Bevolking”, “Rijksregister”, “EID” en 

“Verkiezingen”).
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1. BEVOLKING - INLEIDING

Principes van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 

bevolkingsregisters

• De bevolkingsregisters (BR en VR) = gehouden door de 

gemeenten. Wachtregister (WR) = specifiek register voor de 

asielzoekers, onder de bevoegdheid van de Dienst 

Vreemdelingenzaken.

• Onder de verantwoordelijkheid van het College, in het bijzonder de 

ambtenaar van de burgerlijke stand.

• Doel: de inwoners identificeren en lokaliseren + link adm. bestanden

• Criterium: hoofdverblijfplaats (+ tijdelijke afwezigheid en 

referentieadres).

• Adreswijzigingen volgens vormen voorzien in KB en gemeentelijke 

verordeningen.

• Basiswet voor de identiteitskaarten van Belg (zie www.ibz.rrn.fgov.be

Rubriek «Identiteitskaarten» en ook www.checkdoc.be en 

www.docstop.be).
12

http://www.ibz.rrn.fgov.be/
http://www.ibz.rrn.fgov.be/
http://www.checkdoc.be/
http://www.docstop.be/
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1. BEVOLKING - INLEIDING

Rechtstreekse «aanvullende» bepalingen

• TOEGANG EN VERBLIJF VAN VREEMDELINGEN (DE 

INSCHRIJVING IS ONDERGESCHIKT AAN HET 

VERBLIJFSRECHT).

• Burgerlijk Wetboek (ouderlijk gezag; burgerlijke staat, afstamming …).

• Wet van 8 augustus 1983 betreffende het Rijksregister 

(informatisering).

• Administratieve taken van de politie (omzendbrief van 

01/12/2006): het verblijfsonderzoek is een administratieve 

en verplichte opdracht van de lokale politie.

Onrechtstreekse «aanvullende» bepalingen

• Wetgevingen die een voordeel toekennen naar gelang van

de verblijfssituatie en de gezinssamenstelling (als gezinshoofd, 

alleenstaande of samenwonende).
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1. BEVOLKING – NIEUWE BEPALINGEN

- De wet van 9 november 2015 (BS van 30 november 

2015) heeft een wettelijke regeling gegeven aan de :

• Voorlopige inschrijving (IT 028)

•Inschrijving op referentieadres van gedetineerden (IT 024)

•Beroepsprocedure bij FOD Binnenlandse Zaken enkel nog 

bij betwisting van een effectieve en actuele hoofd-

verblijfplaats (IT 003)

- Reeds genomen uitvoeringsbesluiten :

• KB van 21 juli 2016 (BS van 5 september 2016) inzake de

historiek van de foto’s gedurende 15 jaar

•KB van 19 september 2016 (BS van 14 oktober 2016)

inzake het uur van geboorte en van overlijden

14



20 septembre 2010 8

17/03/2017

1. BEVOLKING – NIEUWE BEPALINGEN

- Toekomstige uitvoeringsbesluiten in 2017 :

• KB tot bepaling van de contactgegevens in het Rijksregister als wettelijke 

vrijwillige informatie (telefoon, GSM, E-mail – IT 247) 

• “Groot KB” tot wijziging van enkele basisbesluiten Bevolking en 

Rijksregister inzake termijnen onderzoek hoofdverblijfplaats 

(8->15 dagen ; 20->30 dagen); definitie van werkdag; inschrijving 

minderjarigen ; vrijstelling houden bevolkingsfiches ; definitie en 

reglementering tijdelijke afwezigheid ; opheffing van de schorsing van 7 

dagen van eID bij verlies en diefstal ; foto volgens ICAO-norm ; 

handtekening van de attesten door elektronische zegel van het 

Rijksregister enz.

• MB tot vaststelling van de modellen van de 10 bevolkingsattesten uit het 

Rijksregister via de toepassing “Mijn Dossier”.

•MB tot vaststelling van het formulier voor aanvraag van de tijdelijke 

afwezigheid.

15

1. BEVOLKING – NIEUWE BEPALINGEN

- Nieuwe wetsbepalingen in 2017 : onder meer inzake wettelijke 

definitie voor een gezin, het opvragen van nutsverbruiken door 

gemeenten in bepaalde gevallen, verplichte actuele gemeentelijke 

reglementen voor woonstonderzoek en huisnummering.

- Identiteitsfraude :

• Wettelijke missie van ADIB sinds 2015 ; wettelijke rol wordt verder 

versterkt in 2017.

• Algemene omzendbrief Identiteitsfraude in mei 2016 van BIZA, BUZA en 

DVZ voor gemeenten en lokale politie en consulaire posten en infosessies 

Identiteitsfraude in Egmontpaleis te Brussel voor alle gemeenten in 

september 2016.

•Uitbouw netwerk van gemeenten met Helpdesk Identiteitsfraude bij 

Rijksregister en praktische opleidingssessies per arrondissement in 2016 

en in 2017.

•Overleg in 2017 met College PG   voor realisatie Circulaire 

Identiteitsfraude door College PG inzake gemeenschappelijke aanpak en 

effectieve vervolging bij identiteitsfraude.
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2. RIJKSREGISTER

a) Nieuwe adresstructuur in het Rijksregister – IT 020

• Samenwerkingsakkoord van 22 januari 2016 tussen 

Federale Staat en Gewesten voor een nieuwe structuur 

adresgegevens (BS van 15 februari 2016) : het 

zogenaamde “Best Adress” – samenwerkingsakkoord

•Overleg en uitwerking van het datamodel adresgegevens

door de partners in 2016
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2. RIJKSREGISTER

•Ministeriële omzendbrieven van 25 en 26 januari 2017 met 

de aankondiging en realisatie nieuwe adresstructuur in het 

Rijksregister met volgende timing voor 2017 :

➢ januari – maart : technische uitwerking van nieuwe 

structuur

➢ april – juni : uitvoering technische aanpassing en 

opzetten testomgeving

➢ vanaf augustus : testen en verbeteringen

➢ december 2017 : klaar voor indienststelling van de 

nieuwe programma’s begin 2018.

18
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2. RIJKSREGISTER

➢ Huidige adresstructuur – IT 020

• Het Rijksregister, als authentieke
gegevensbron voor de persoonsgegevens,
werd reeds herhaaldelijk gewezen op de
onmogelijkheid tot het registreren van een
volledige, logische en transparante
adresvermelding in de dossiers.

• Deze opmerkingen gingen zowel uit van de
burgers, lokale en andere overheden, als van
de Federale Ombudsman.
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2. RIJKSREGISTER

De tekortkomingen van de bestaande
adresstructuur in het Rijksregister situeren zich,
met name op het vlak van het huisnummer –
enkel 4 cijfers mogelijk – en de beperkte
registratiemogelijkheid in het indexveld – 4
alfanumerieke tekens mogelijk.

Huidige structuur.
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O.C. I.T. D. DATUM POSTCODE STRAATCODE

0 2 0 D D M M J J J J N N N N N N N N

HUISNUMMER INDEX

N N N N X X X X
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2. RIJKSREGISTER

➢ Voorstel Nieuwe adresstructuur – IT 020

21

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM REG (1) ID (20) POSTCODE (4)

0 2 0 D D M M J J J J N N N N N N

STRAATCODE RIJKSREGISTER (4)

N N N N

STRAATNAAMCODE BeSt (20)

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

HUISNUMMER (12) BUSNUMMER (10)

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN

2. RIJKSREGISTER

Facultatief (datamodel)
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INGANG TRAP VERDIEPING APPARTEMENT GEBOUWEENHEID

Type (8) ID (20) Type (8) ID (20) Type (8) ID (20) Type (8) ID (20) Type (8) ID (20)

AN N AN N AN N AN N AN N
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2. RIJKSREGISTER

b) Toepassing Mijn Dossier

• 10 reglementaire Bevolkingsattesten via de toepassing

Mijn Dossier en verdere uitbouw met algemene

informatiecampagne.

• Mijn dossier is een online toepassing die u toegang geeft 

tot uw persoonlijk dossier in het Rijksregister.  Ze is 

toegankelijk door middel van uw elektronische 

identiteitskaart en een kaartlezer op het volgende URL-

adres : https://mijndossier.rrn.fgov.be/.
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2. RIJKSREGISTER

• Via de toepassing “Mijn Dossier” kan u :

➢ bepaalde attesten (vb. attest van gezinssamenstelling, 

…)bekomen. Deze attesten dragen de digitale stempel 

van het Rijksregister en hebben dezelfde juridische 

waarde als attesten afgeleverd door de gemeente ;

➢ uw gegevens in het Rijksregister checken;

➢ uw adreswijziging doorgeven en/of fouten doorgeven (als 

uw gemeente dat toelaat);

➢ zien wie uw gegevens de laatste 6 maanden heeft 

geraadpleegd. 

24

https://mijndossier.rrn.fgov.be/
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2. RIJKSREGISTER

• De structuur en lay-out van de applicatie is volledig

herwerkt om deze gebruiksvriendelijker te maken (eerste

semester 2017).

• Vanaf begin 2017 zijn er via Mijn Dossier 10 attesten

verkrijgbaar in plaats van 5 vorig jaar. Hieronder vindt u

een overzicht van de 10 attesten die beschikbaar zijn

(met in cursief diegene die ook vorig jaar beschikbaar

waren) :

25

2. RIJKSREGISTER

1. Uittreksel uit de registers

2. Attest van hoofdverblijfplaats (fusie van het attest van

inschrijving en het attest van verblijfplaats)

3. Attest van hoofdverblijfplaats met historiek

4. Attest van gezinssamenstelling

5. Attest van leven

6. Attest van Belgische nationaliteit

7. Attest van kiesregister

8. Attest van wettelijke samenwoning

9. Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden

10.Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor

uitvaartplechtigheid
26
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2. RIJKSREGISTER

• Wij zullen er bij alle instanties die bepaalde attesten

opvragen op aandringen dat de attesten verkregen via

de toepassing “Mijn Dossier” als volwaardig te

beschouwen en nooit te weigeren (ze hebben immers

dezelfde juridische waarde als attesten van de

gemeente).

• De burger wordt aangespoord de digitale attesten door te

sturen, die in tegenstelling tot papieren attesten heel

moeilijk te vervalsen zijn. De authenticiteit kan bovendien

meteen gecontroleerd worden door te klikken op de

digitale stempel van het Rijksregister.
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2. RIJKSREGISTER

c) Modernisering burgerlijke stand

• De Ministerraad van 9 december 2016 keurt de 

algemene krachtlijnen,doelstellingen, taakverdeling en 

uitgewerkte timing voor de modernisering en 

informatisering van de burgerlijke stand goed (FOD 

Justitie, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Buitenlandse

Zaken, FEDICT, KSZ, Rijksarchief, VSG’s, VLAVABBS, 

GAPEC).

• Op vraag van de lokale besturen startte de Dienst voor

Administratieve Vereenvoudiging in 2010 een stuurgroep

op voor het project ‘Modernisering en informatisering van 

de burgerlijke Stand’. 

28
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2. RIJKSREGISTER

• Het Regeerakkoord van 11 oktober 2014 stelt dat de 

modernisering en informatisering van de burgerlijke stand moet

worden voortgezet. Daarom besliste de Ministerraad eind 2016 

om de 589 gemeentelijke registers en 102 Belgische consulaire 

posten in één centrale databank te integreren tot de 

«Databank Akten Burgerlijke Stand» (DABS).

• De DABS krijgt als taak in te staan voor de centrale opslag, de 

bewaring en het beheer van de akten van de burgerlijke stand 

zodanig dat hierop kan worden teruggevallen wanneer dit 

juridisch of internationaal vereist is of er een betwisting is

omtrent bepaalde gegevens opgenomen in het Rijksregister.
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2. RIJKSREGISTER

• Door de oprichting van de DABS wordt niet geraakt aan

de rol en taken van het Rijksregister als primaire 

authentieke bron inzake de opslag en bijwerking van de 

identiteitsgegevens ten aanzien van alle gebruikers van 

deze gegevens.

• Het opmaken van de akten van de burgerlijke stand en 

het houden van de registers behoren tot de 

grondwettelijke (art. 164 GW) en wettelijke bevoegdheid

van de gemeentelijke overheid. Het Rijksregister zal

hierbij instaan en toezien op het operationeel en 

technisch beheer van de DABS met de FOD Justitie.
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2. RIJKSREGISTER

➢ Krachtlijnen van de geplande modernisering

De belangrijkste krachtlijnen van de geplande modernisering kunnen

als volgt worden samengevat:

• Integratie van de 589 gemeentelijke registers en 102 Belgische

consulaire posten in één centrale Databank Akten Burgerlijke Stand

(DABS) die onder de juridische verantwoordelijkheid van de

Minister van Justitie ressorteert maar voor het operationeel beheer

is ondergebracht bij de FOD Binnenlandse Zaken - Rijksregister

(betere werking door waar mogelijk gebruik te maken van de

bestaande infrastructuur van het Rijksregister met de gemeenten) ;

31

2. RIJKSREGISTER

• Aan de basisopdrachten en verantwoordelijkheidsverdeling inzake

de burgerlijke stand wordt er niet geraakt;

• Het werken met volledig elektronische akten die alleen elektronisch

ondertekend worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand

via eID;

• De omschakeling van protocollaire akten naar uniforme

documentaire akten in alle gemeenten;

• De afschaffing van de dubbele archivering bij enerzijds de

gemeenten en anderzijds de griffies van de rechtbanken; De

haalbaarheid van de afbouw en/of afschaffing van de archivering

bij de griffies van de rechtbanken zal prioritair onderzocht worden

en zo snel als mogelijk geoperationaliseerd worden.
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2. RIJKSREGISTER

• Het verzekeren van een unieke gegevensinvoer door de

gemeenten;

• Het automatisch doorstromen van alle noodzakelijke gegevens naar

het Rijksregister en de DABS zonder manuele interventie van de

ambtenaar van de burgerlijke stand (bijvoorbeeld de bijwerking van

informaties inzake echtscheidingen direct via de griffie REA, naam-

of geslachtswijzigingen via de FOD Justitie, enz…);

• Het verzekeren van een universele dienstverlening ongeacht de

gemeente die de akte heeft opgemaakt;

• De modernisering wordt afgestemd op de lopende internationale

initiatieven inzake de burgerlijke stand ;

33

2. RIJKSREGISTER

• Er wordt gewerkt op basis van een multidisciplinaire aanpak waarin

zowel aandacht is voor de rechtszekerheid en juridische aspecten

als voor de technische en organisatorische invalshoeken.

➢ Doelstellingen van de DABS

De Databank Akten Burgerlijke Stand heeft tot doel:

1° het ondersteunen van de lokale besturen in hun grondwettelijke

opdracht en de consulaire posten in hun wettelijke opdracht, namelijk

de akten van de burgerlijke stand opmaken en de registers bijhouden;

34



20 septembre 2010 18

17/03/2017

2. RIJKSREGISTER

2° het als authentieke bron waarborgen van de opslag, bewaring en ter

beschikkingstelling van alle akten van de burgerlijke stand zonder te

raken aan de opdrachten van het Rijksregister als primaire authentieke

bron voor het hergebruik van identiteitsgegevens van natuurlijke

personen (het “Only Once” principe = éénmaal de persoonsinformaties

bij een overheidsinstantie dan niet meer opnieuw vragen aan de

burger) ;

3° het verzekeren van een universele dienstverlening aan de burgers

ongeacht waar ze zich bevinden;

4° het vereenvoudigen van administratieve procedures door het

verplicht hergebruik van de akten en gegevens beschikbaar in de

Databank Akten van de Burgerlijke Stand (het “Only Once” principe) ;

35

2. RIJKSREGISTER

5° het ondersteunen van de rechtbanken en de griffies bij de uitvoering

van hun opdrachten door hen een vlotte toegang te geven tot de akten

van de burgerlijke stand en de rechtstreekse geautomatiseerde

verwerking van de informatie van in kracht van gewijsde getreden

vonnissen en arresten die een weerslag hebben op de inhoud van deze

akten;

6° te voorzien in een uniform en centraal toezicht op het bijhouden van

de akten en het afleveren van uittreksels en afschriften ervan;

7° het mogelijk maken van de uitvoering van de internationale

verdragen op het gebied van de burgerlijke stand;

36
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2. RIJKSREGISTER

8° het opmaken van globale en naamloze statistieken m.b.t. de

burgerlijke stand mogelijk maken;

9° het instaan voor de archivering van de akten van de burgerlijke

stand tot op het ogenblik van de overdracht ervan aan het Rijksarchief;

10° te voorzien in een gelijktijdige actualisatie van de gegevens van het

Rijksregister.

37

2. RIJKSREGISTER

• Voorziene Timing :

➢Aanpassing Burgerlijk Wetboek – Titel II
– Akten van de Burgerlijke Stand (Art. 34
tot 101 BW) in 2017

➢Scannen van de oude registers en
implementatie DABS in 2017 – 2018

➢Overgang naar DABS in 2019

38
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2. RIJKSREGISTER

d) Vrijwillige fusies van Vlaamse gemeenten

- Ingevolge de 5° Staatshervorming van 2001 zijn de 

Gewesten bevoegd voor het wijzigen van de grenzen van 

provincies en gemeenten.

- Het Vlaamse Decreet van 24 juni 2016 (BS van 19

augustus 2016) regelt de vrijwillige samenvoeging van de

gemeenten.

- Heden zijn er reeds fusies gepland tussen Meeuwen-

Gruitrode en Opglabbeek (provincie Limburg) en tussen

Kruishoutem en Zingem (provincie Oost-Vlaanderen).

39

2. RIJKSREGISTER

- De fusies gaan officieel in op 1 januari 2019.

- De Vlaamse Gemeenschap werkt hiervoor een
volledig draaiboek uit, maar deze fusies
hebben ook een belangrijke impact op het
federale niveau.

40
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2. RIJKSREGISTER

- Bijgevolg oprichting van een vaste federale-
gemeentelijke werkgroep bij FOD Binnenlandse
Zaken – Rijksregister tot regeling van onder
meer :

1° FOD Binnenlandse Zaken

- Politiezones en hulpverleningszones

- Aanpassing van codering en adressen in het

Rijksregister ingevolge de fusie

41

2. RIJKSREGISTER

- Wegwerken van dubbele straatnamen in 

de gemeenten die fusioneren 

- Aanpassing van administratieve

arrondissementen 

- Aanpassing van kieskantons

- Aanpassen van de adressen op de chip 

van eID

42
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2. RIJKSREGISTER

2° FOD Economie

- Dienst voor Statistiek (toekenning NIS-codes aan

gemeenten)

- Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

3° FOD Justitie

- Gerechtelijke kantons

- Burgerlijke stand

4° FOD Mobiliteit

- Dienst Inschrijving Voertuigen

43

2. RIJKSREGISTER

5° FOD Maatschappelijke Integratie

- OCMW-gerelateerde materies

6° FOD Volksgezondheid

- Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ)

7° FOD Financiën

- Registratierechten

- Notariële akten

- Kadaster

8° Overheidsbedrijven zoals Bpost
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a) Nieuwe generatie identiteitskaarten vanaf 2019 om :

- Uitbreiding naar andere groepen mogelijk maken in het

kader van het e-governement, zoals voor

grensarbeiders, belastingplichtigen die in het buitenland

verblijven …

- Verdere verhoging van de veiligheidselementen van de

fysieke kaart.

- De toevoeging van de contactloze chip om zoals voor

de paspoorten de grenscontroles te verbeteren en te

vergemakkelijken.
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3. EID-PROJECTEN

- De toepassing in de gemeenten voor de aanvraag en

aflevering van de eID wordt vervangen door een

moderne webapplicatie die zorgt voor een grote

flexibiliteit in het kader van de aanpassingen en het

uitrollen van een nieuwe versie.

- De lastenboeken om dit te realiseren worden

uitgeschreven in 2017 voor toewijzing en realisatie in

2018.
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b) De veralgemening van het elektronisch

basisdocument

- Het elektronisch basisdocument verkort de procedure

van afgifte van de eID voor de burger.

- Het elektronisch basisdocument is een noodzakelijke

voorwaarde om een online aanvraag van de eID te

realiseren.

- De piloot is in 2016 opgestart, geëvalueerd en

bijgestuurd.

- De veralgemening zal in alle gemeenten voltooid zijn in

juni 2017.
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3. EID-PROJECTEN

c) Unieke oproeping burgers, fotomatrix en

spoedprocedures

- Vanaf januari 2017 nog 1 oproepingsmodel eID/eVK

voor Belgen en niet-Belgen.

- Unieke fotomatrix voor alle soorten Belgische

identiteitsdocumenten : de eID voor Belgen, de

Belgische paspoorten en de verblijfstitels (eVK) voor de

niet-Belgen.
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De foto moet voldoen aan de internationale criteria van

de ICAO/IBLO (de standaard van de Internationale

Burgerlijke luchtvaartorganisatie en andere  

internationale overheidsinstanties).

- Module voor de uitvoering van een kwaliteitscontrole

van de foto’s in de toepassing Belpic.

49
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- Implementatie van de nieuwe spoedprocedures

voor de uitreiking van de eID vanaf januari 2017 :

• Spoedprocedure met levering in de gemeente (D + 2)

• Zeer dringende spoedprocedure met levering in de

gemeente (D + 1)

• Zeer dringende spoedprocedure met gecentraliseerde

levering bij het Rijksregister te Brussel (D + 1)
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- Afschaffing van de uitreiking van de voorlopige

identiteitsdocumenten vanaf januari 2017 in de

provinciale delegaties van het Rijksregister en enkel

nog uitzonderlijke uitreiking te Brussel, als

spoedprocedure niet mogelijk is èn dit niet de fout is

van de burger.

- Vanaf juli 2017 belangrijke daling van het tarief voor de

eID in spoedprocedure door de veralgemening van het

elektronisch basisdocument.
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d) Aanvraag van een identiteitskaart via internet

- pre-piloot in Stad Antwerpen in het kader van het

moderniseringsproject van de eID met de nodige

waarborgen voor de kwaliteit van de foto en tegen

identiteitsfraude.

- Het proces ziet er als volgt uit :

• De burger start een aanvraag via het E-loket van zijn

gemeente aan de hand van zijn huidige actieve eID met

geldige certificaten, waarbij hij ook een recente foto van

zichzelf oplaadt.
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• Het systeem recupereert vanuit het Rijksregister de

handtekening en gegevens van de burger, op basis van

de huidige actieve eID.

• Het systeem doet een automatische controle om na te

gaan of de opgeladen foto voldoet aan de ICAO-

standaard.

• De burger kan de gegevens van zijn aanvraag nakijken

en, na online te betalen, de aanvraag bevestigen.
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• Het systeem ontvangt de aanvraag en doet een

automatische gezichtsvergelijking van de opgeladen

foto met de foto van de huidige actieve eID van de

burger.

• De aanvraag wordt digitaal voorgelegd aan een

ambtenaar van de gemeente, die na een visuele

controle van alle gegevens, inclusief de oude en de

nieuwe foto, de aanvraag kan goed- of afkeuren.
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- Recent heeft het Rijksregister een verzoek gericht aan

de gemeenten om zich vrijwillig kandidaat te stellen

voor de pilootfase.

- Na gunstige evaluatie van de pilootfase, is het de

bedoeling dit project te veralgemenen.
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4. VERKIEZINGEN

a) Bevoegdheid voor de Belgische verkiezingen

➢ Lokale verkiezingen voor de gemeenten en de

provincies op zondag 14 oktober 2018 zijn volledige

bevoegdheid van het Vlaamse Gewest

(www.vlaanderenkiest.be) met uitzondering van de

federale bevoegdheid (www.verkiezingen.fgov.be)

voor :

- de kiesvoorwaarden voor de burgers in België uit de

Europese Unie (onderdaan lidstaat EU zijn, 18 jaar zijn,

ingeschreven in de registers Belgische gemeente op 1

augustus 2018, burgerlijke en politieke rechten genieten

en aanvraag kiezer doen op uiterlijk 31 juli 2018) >

mogelijke impact van de BREXIT ;
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- de kiesvoorwaarden voor de burgers in België buiten de

Europese Unie (onafgebroken in België verblijven met

een wettige verblijfstitel gedurende ten minste 5 jaar,

ingeschreven in de registers Belgische gemeente op 1

augustus 2018, 18 jaar zijn, burgerlijke en politieke

rechten hebben en aanvraag kiezer doen op uiterlijk 31

juli 2018) ;
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- de basisbepalingen voor de verkiezingen van de

gemeenteraadsleden, de rechtstreekse verkiezing van

de schepenen en van de leden van het OCMW in de 6

Vlaamse randgemeenten (Drogenbos, Kraainem,

Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem

en Wemmel) en in Voeren > de zogenaamde

“Pacificatiewet” van 8 augustus 1988.
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➢ De gelijktijdige verkiezingen voor de Kamer, het

Europees Parlement en de regionale Parlementen

(Vlaams Parlement, Brussels Hoofdstedelijk Parlement,

Waals Parlement en Parlement van de Duitstalige

Gemeenschap) eind mei 2019 is een federale

bevoegdheid.

- De precieze verkiezingsdatum van de gelijktijdige

verkiezingen in 2019 wordt vastgesteld door de

Europese Raad en zal gekend zijn begin 2018.
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- De Gewesten kunnen voor hun eigen regionale

verkiezingen (Vlaams Parlement) een bijzonder decreet

(= 2/3 meerderheid) stemmen aangaande :

• het bepalen van de grootte van hun kieskringen

(provinciaal in Vlaanderen sinds 2004)

• het stelsel van de opvolgers en de aanwezigheid van

aantal mannen/vrouwen

• de impact van de lijststemmen bij de aanwijzing van de

gekozenen (de zogenaamde “pot”)

• het bepalen van het aantal leden in hun Parlement.
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b) Stand van zaken elektronisch stemmen

• In Vlaanderen wordt sinds 2012 enkel het nieuwe

stemsysteem Smartmatic gebruikt : 151 van de 308

gemeenten en 58 % van de kiezers ; de overige 157

gemeenten stemmen traditioneel.

• Er wordt momenteel geen verdere uitbreiding

overwogen.

• Nergens in België wordt nog het oude stemsysteem

(Digivote/Jites) gebruikt.
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• Vanaf 2018 gebruiken alle 19 gemeenten van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en alle 9 Duitstalige

gemeenten (kieskantons Eupen en Sankt-Vith) ook het

stemsysteem Smartmatic.

• In alle 253 gemeenten van het Waalse Gewest wordt er

vanaf 2018 enkel nog met papier en potlood gestemd.

• Aantal kiezers in België : 8 miljoen (4,8 miljoen in het

Vlaams Gewest, 2,55 miljoen in het Waals Gewest, 0,6

miljoen in het Brussels Gewest en 50.000 in het

Duitstalig kiesgebied).
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c) Nieuw systeem voor kandidatenbeheer, inzameling

resultaten, verdeling zetels en aanwijzing gekozenen

• In najaar 2015 samenwerkingsakkoord tussen de federale

Staat, de 3 Gewesten en Duitstalige gemeenschap (=

bevoegd voor haar eigen lokale verkiezingen vanaf 2018) om

een nieuwe gezamenlijke toepassing te ontwikkelen voor het

beheer van de kandidaten, het doorsturen van de

verkiezingsresultaten, de zetelberekening en de aanwijzing

van de gekozenen.

• Eenzelfde toepassing is in het voordeel van alle gebruikers en

overheden : de kandidaten, de partijen, de gemeenten, de

kieshoofdbureaus en de organiserende overheden.
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• Europese overheidsopdracht is uitgeschreven en

uitgevoerd in 2016.

• Er is een kandidaat weerhouden, die eerstdaags

formeel wordt aangewezen.

• Ontwikkeling en testen van de toepassing “MARTINE”

zal klaar tegen eind 2017/begin 2018 om te gebruiken

vanaf de verkiezingen 2018.

MARTINE is een acroniem of letterafkorting en betekent :

Management, Registration and Transmission of

Information and results about Elections.
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d) Nieuwe regelgeving bij de lokale verkiezingen in

2018

- Zoals gesteld, integrale bevoegdheid van het Vlaamse

Gewest, zodat nieuwe punten in de kiesregeling 2018

met het nodige voorbehoud worden gegeven.

- Officiële vaststelling en publicatie in het Belgisch

Staatsblad door de Vlaamse Regering in het eerste

semester 2018 van het aantal te verkiezen

gemeenteraadsleden en schepenen op basis van het

bevolkingscijfer in de gemeente op 1 januari 2018

(opmaak in het Rijksregister in het weekend van 27

januari 2018).
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Dit is eveneens het geval voor het aantal te verkiezen

provincieraadsleden per provincie en per provinciedistrict

en voor het aantal te verkiezen raadsleden per stadsdistrict

(9 districten in de Stad Antwerpen).

- Opmaak van de kiezerslijst van de lokale verkiezingen

op datum van 1 augustus 2018 bij collegebeslissing

vóór eind augustus 2018 (teneinde de lokale

adreswijzigingen te kunnen doorvoeren – opmaak in het

Rijksregister in het weekend van 18 of 25 augustus

2018).
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- Nieuwe geplande wijzigingen voor 2018 :

• Vereenvoudigingen : afschaffing van het

kantonhoofdbureau bij de provincieraadsverkiezingen

en nog enkel kantonvoorzitter, de voorzitters van de

gemeentelijke hoofdbureaus worden 6 maand vóór de

stemming aangewezen uit de kiezers, gemeentelijk

personeelslid wordt aangewezen als coördinator van de

verkiezingen en is verbindingspersoon met alle andere

instanties, aanplakkingen worden vervangen door

bekendmaking via digitale weg, het college beslist

voortaan hoeveel kiezers in elk stembureau (zowel

traditioneel als elektronisch zijn er geen minima noch

maxima) bevat om flexibel te kunnen optreden
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aangaande beschikbare capaciteiten en de eigenheid van

de diverse woonkernen in de gemeente en nog vele

andere kleinere decretale vereenvoudigingen in allerlei

procedures van samenstelling kiesbureaus,

administratieve handelingen en wegwerken van

incoherenties in de regelgeving.

• Eenzelfde voorzitter voor het gemeentelijk en

provinciaal kieshoofdbureau kan voortaan.

• De halvering van het aantal provincieraadsleden

(72>36) en de vermindering van het aantal

gedeputeerden van zes naar vier in de provinciale

deputaties.
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• De afschaffing van de lijstenverbindingen

(“apparentering”) inzake de zeteltoewijzing bij de

provincieraadsverkiezingen (met bijzonder decreet).

• De indiening van de voordrachtsakten enkel nog op

zaterdag (voor- en namiddag).

• Behoud van de pariteit man/vrouw op de lokale lijsten

en de eerste 2 plaatsen op de lijst moeten van

verschillend geslacht zijn.

• Opheffing van het verbod voor kiezers om meer dan 1

voordracht te ondertekenen.
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• Getuigen moeten dezelfde blijven in de stem- en

telbureaus gedurende de volledige procedure van

kiesverrichtingen en getuigen in de stembureaus

moeten ook kiezer in de gemeente zijn.

• De stembiljetten zijn wit voor de

gemeenteraadsverkiezingen en groen voor de

provincieraadsverkiezingen (blauwe stembiljetten voor

de rechtstreekse verkiezing van de OCMW-raden in de

randgemeenten).
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e) Nieuwe regelgeving bij de federale verkiezingen in

2018

- Inleiding :

• Zoals gesteld, volledige bevoegdheid van de federale

overheid voor de organisatie van de gelijktijdige

verkiezingen van de Kamer, het Europees Parlement en

de 4 regionale Parlementen.

• In 2019 wordt er in dezelfde constellatie gestemd als in

2018 : geen verandering in de gemeenten die

elektronisch en traditioneel stemmen.
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• De kiezerslijst wordt op datum van 1 maart 2019

vastgesteld (opgemaakt in het Rijksregister in het

weekend van 23 of 30 maart 2019)

• De stembiljetten zijn wit voor de Kamer, blauw voor het

Europees Parlement en roze voor het Vlaams of het

Waals Parlement.

• Verbod om kandidaat te zijn voor verschillende

verkiezingen.

• Artikel 39ter van de Grondwet bepaalt dat de nieuwe

kieswetgeving minstens 1 jaar vóór de verkiezingsdag

moet gestemd zijn (dus vóór 15 mei 2018).
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- Stemrecht van de Belgen in het buitenland :

• Er zijn momenteel 464.000 Belgen ingeschreven in de consulaire

posten, waarvan 345.000 kiezers zijn.

• Deze kiezers worden aangehecht aan een Belgische gemeente om

hun kieskring te bepalen en volgens objectieve criteria (laatste

gemeente van beheer in België, geboorteplaats in België …)

• Er bestaat momenteel stemrecht voor de Belgen in het buitenland

voor de Kamerverkiezingen. Bij wet van 17 november 2016 (BS 20

december 2016) is dit stemrecht uitgebreid naar de verkiezingen voor

het Europees Parlement.

• Er is heden een parlementaire procedure lopende om bij bijzondere

wet eveneens stemrecht aan de Belgen in het buitenland te geven

voor de regionale Parlementen, maar dit vereist een 2/3 meerderheid

in het federale Parlement.
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• Deze wet van 17 november 2016 voorziet verder een

grote administratieve vereenvoudiging voor de

gemeenten : alle inschrijvingen als kiezers in het

buitenland, opmaak van de kiezerslijsten met de

buitenlandse kiezers, oproepingsbrieven van deze

kiezers moeten voortaan door FOD Buitenlandse Zaken

en de consulaire posten gebeuren. De enige taken

voor de gemeenten zijn nog :

➢ Meedelen van adres(sen) stembureau(s) per mail aan

FOD Buitenlandse Zaken waar de Belgische kiezers uit

het buitenland, die persoonlijk komen stemmen in de

gemeente, moeten gaan (nodig voor de

oproepingsbrieven) ;
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➢ Bewaren van de volmachtformulieren van de Belgische

kiezers uit het buitenland, die stemmen per volmacht

via een kiezer in de gemeente (nodig voor de

volmachtdrager in de gemeente)

• Op de kiezerslijst van de gemeenten worden enkel nog

de Belgische kiezers uit het buitenland vermeld, die

persoonlijk of bij volmacht in de gemeente stemmen (en

niet meer de kiezers, die stemmen persoonlijk of bij

volmacht in de consulaire posten of per briefwisseling).

• Deze wet voorziet ook dat de gewone kiezerslijsten, die

algemeen door de gemeenten worden opgesteld, enkel

nog elektronisch worden doorgestuurd naar de

Gouverneur.
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• Het Regeerakkoord stelt E-voting voor t.a.v. de Belgen

die stemmen in het buitenland. De FOD Buitenlandse

Zaken onderzoekt het gebruik van het internetstemmen

bij de verkiezingen in 2019 voor de Belgische kiezers

die stemmen in de consulaire posten in persoon of bij

volmacht, of per briefwisseling (dit is

84 % van de Belgische kiezers uit het buitenland).

- Tenslotte zijn er nieuwe wetgevende initiatieven in

ontwerp omtrent de afstemming van de diverse

kieswetgevingen (Algemeen Kieswetboek, Kieswetboek

Europees Parlement, Kieswetboeken Regionale

Parlementen en Kieswet Elektronisch Stemmen) op
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elkaar en voor een gelijke timing van de diverse

kiesoperaties volgens de huidige kieskalender van de

Europese verkiezingen, teneinde aan alle partijen die

betrokken zijn bij de organisatie van de verkiezingen meer

ruimte en tijd te geven :

➢ Het is de bedoeling om sommige kiesoperaties (loting

nationale nummers, indiening kandidaten, opmaak

stembiljetten, verzending oproepingsbrieven, aanmaak

USB-sticks digitale stemming ..) met een 4-tal weken

vóór de verkiezingsdag te vervroegen.

___________
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