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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.

Van harte welkom!
Van harte welkom bij deze vernieuwde, uitgebreide nieuwsbrief “Focus op
Instellingen en Bevolking”.
Als burgemeesters en gemeenteambtenaren staat u dagelijks rechtstreeks
in contact met de burgers. U weet zeer goed wat de burgers nodig hebben
en met welke vragen zij zitten. En u doet er alles aan om de mensen op tijd
te helpen:met een adreswijziging, met een nieuwe elektronische
identiteitskaart, met uittreksels uit het Rijksregister enz.
Maar het is even belangrijk dat u óók zo goed mogelijk geholpen wordt en
duidelijk antwoord krijgt op vragen. Precies daarom hebben we de
nieuwsbrief van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van
Binnenlandse Zaken uitgebreid.
Vanaf nu krijgt u in korte berichten informatie over alle diensten en
producten van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking :
het Rijksregister
de elektronische identiteitskaart eID
de Kids-ID
de organisatie van verkiezingen.
In de nieuwsbrief zal u ook eenvoudige, duidelijke samenvattingen vinden
van nieuwe omzendbrieven en informatie over uzelf en over uw
gemeentelijke initiatieven. Ik ben er namelijk van overtuigd dat tal van uw
projecten een waardevolle bron van inspiratie kunnen zijn voor andere
gemeenten.

Ik wens u nog veel leesgenot,
Annemie Turtelboom
Minister van Binnenlandse Zaken
Vragen, suggesties, u
wil deze nieuwsbrief
verder ontvangen?
Klik hier
of mail naar
Koen.Schuyten@rrn.fgov.be

NVDR: informatie over gemeentelijke initiatieven en projecten in verband
met uw bevolkingsdienst, eID, Kids-ID, … enz. kan u sturen naar
Koen.Schuyten@rnn.fgov .
.

Rijksregister
6 zaken die je moet weten over het Rijksregister
1.
Je dossier inkijken. Iedereen kan haar of zijn eigen dossier in het
Rijksregister
inkijken
via
de
toepassing
“mijndossier”
op
www.ibz.rrn.fgov.be.
2.
Uittreksels Rijksregister. Via de toepassing “mijndossier” kan je
uittreksels vragen uit je dossier in het Rijksregister. Het gaat hier over de
persoonsgegevens die over jou geregistreerd zijn in het Rijksregister. (bv
samenstelling van het gezin). Het gaat niet om een uitreksel van de akte van
de burgerlijke stand.
3.
Waarde van een uittreksel uit het Rijksregister. Uittreksels van, of
de informatie in de uittreksels van het Rijksregister hebben dezelfde waarde
als uittreksels uit het gemeentelijk bevolkingsregister. (Dit geldt sinds de wet
is veranderd op 25 april 2007.)
4.
Fout in je dossier? Als je “mijndossier” raadpleegt via
www.ibz.rrn.fgov.be en je constateert een fout in jouw dossier bij het
Rijksregister, dan kan allen een ambtenaar van de bevolkingsdienst van je
gemeente die fout rechtzetten.
Je kan de fout melden via de toepassing “foutmelden” in “mijndossier”. Uw
gemeente wordt automatisch verwittigd. Zij zal de nodige controles en
eventuele correcties uitvoeren.
5.
Burgers moeten zelf bepaalde informatie melden. Burgers moeten
zelf bepaalde inlichtingen over hun situatie door geven aan de gemeenten.
Bijvoorbeeld: juist adres en juiste informatie over je beroep. Dergelijke
informatie belandt niet automatisch in het Rijksregister of in het
gemeentelijk bevolkingsregister.
6.
Misbruiken. Als je misbruiken vermoedt of vaststelt ( je vermoedt
bijvoorbeeld dat jouw gegevens in het Rijksregister bekeken zijn zonder
geldige reden), dan kan je:
a. klacht indienen bij de politie
b. en/of het voorval signaleren aan de Commissie voor de Bescherming
van de persoonlijke levenssfeer
c. en/of uitleg vragen aan de overheid die jouw gegevens geraadpleegd
heeft.
Nuttige links:
-

Algemene site: www.ibz.rrn.fgov.be
Toepassing ‘mijndossier’: https://mijndossier.rrn.fgov.be
Fouten melden
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eID
De gemeente Bredene vraagt aan burgers
eID en pin-code bij de hand te hebben

Iedere burger beschikt sedert enkele jaren over een elektronische
identiteitskaart of eID met microchip, waardoor de persoonlijke gegevens
optimaal beveiligd zijn. Dat is ook heel wat instanties niet ontgaan die sedert
kort gebruik maken van elektronische applicaties.
Heel wat dossiers worden op deze wijze elektronisch verwerkt. Denken we
maar aan FOD Financiën en het reeds ingeburgerde Tax-on-web. Maar ook
de Rijksdienst voor Pensioenen, dienst Studietoelagen, FOD Sociale
Zekerheid, dienst voor personen met een handicap, … zorgen ervoor dat
aanvragen en dossieropvolging via elektronische weg sneller kunnen
gebeuren.
Contacteert u de sociale dienst of dienst huisvesting, zorg er voor dat u uw
eID én pin-code bij de hand hebt (of die van de persoon voor wie u de
dienstverlening vraagt)
Op deze manier wordt een vlottere dossierverwerking verzekerd.
Meer info: www.bredene.be

Algemeen
Instellingen en Bevolking op de Nationale Feestdag

Op 21 juli heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een
feestdorp georganiseerd op de Brusselse Grote Zavel.
Luc Vanneste, directeur-generaal Instellingen en Bevolking: “Onze
ambtenaren hebben de burgers met open armen ontvangen en ze hebben op
alle mogelijke vragen over de eID geantwoord.”
In de stand van Instellingen en Bevolking hebben bijna 1500 kinderen de
Kids-ID puzzel gemaakt. Elk kind dat de puzzel volledig heeft gelegd, is naar
huis gegaan met een mooie prijs: een Rubikskube, strandbal of
kleurpotloden.
Kinderen jonger dan 12 jaar konden er ook een set pasfoto’s laten maken.
Deze foto’s kunnen gebruikt worden bij het aanvragen van hun Kids-ID. Maar
liefst 477 kinderen hebben een foto laten nemen en dus een set pasfoto’s

ontvangen.
Workshop eID
Maar ook voor de volwassenen is het Feestdorp erg boeiend geweest. Ruim
vijfhonderd mensen hebben die dag de workshop eID gevolgd. In een
workshop ligt de focus vooral op de eID toepassingen. Elke deelnemer aan de
workshop heeft een kaartlezer ontvangen zodat ze thuis onmiddellijk aan de
slag kunnen met hun eID.
Tot slot zijn er infokaartjes met basistips over de eID en Kids-ID, die in het
najaar zullen uitgedeeld worden in alle 589 gemeenten, verdeeld. Meer dan
2500 mensen hadden belangstelling voor de kaartjes.
Kortom, 21 juli is een meer dan geslaagde dag geweest voor de
tienduizenden bezoekers aan het feestdorp en voor de ambtenaren die alles
in goede banen hebben geleid.
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