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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.

De Kids-ID, het reis- en identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12
jaar, wordt steeds meer gebruikt in scholen. Daarnaast zijn er ook heel wat
bibliotheken die de Kids-ID als lidkaart gebruiken om boeken uit te lenen.
Ook op sportclubs wordt de Kids-ID gebruikt.
Steven Maes, Gemeenteschool, Oostduinkerke: “De Kids-ID wordt gebruikt
door kinderen uit het zesde leerjaar die op bosklassen gaan in Duitsland”.
Kinderen onder de 12 jaar moeten over een geldig reisdocument beschikken
als ze naar het buitenland reizen. Steven Maes: “De school organiseert een
infoavond waarop de ouders wordt aangeraden de kaart tijdig aan te vragen,
omdat kinderen de kaart nodig hebben om naar het buitenland te reizen. Er
worden ook folders meegegeven en er is een goede samenwerking met de
dienst Bevolking van de gemeente. Bovendien worden de Kids-ID’s tijdens
de bosklassen door de leerkracht bijgehouden, zodat kinderen de Kids-ID
niet snel verliezen.”
Ook in de école communales de Péronnes in Péronnes-lez-Antoing wordt de
kaart gebruikt bij schoolreizen naar het buitenland. Vincent Lippens: “Het
grootste deel van de kinderen op school heeft een Kids-ID. We wijzen de
ouders op het belang van de Kids-ID wanneer een kind naar het buitenland
reist.”
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Rijksregister
Adreswijziging online
Momenteel geven al 36 gemeenten aan hun burgers de mogelijkheid om een
adreswijziging online door te voeren.
De FOD Binnenlandse Zaken heeft deze toepassing in november 2010 in 3
pilootgemeenten gelanceerd: Alken, Sint-Pieters-Woluwe en Affligem.
Midden februari 2011 was dit aantal opgelopen tot 11 gemeenten.

Vragen, suggesties, u
wil deze nieuwsbrief
verder ontvangen?
Klik hier

Elke burger die verhuist, moet haar of zijn adreswijziging doorgeven aan de
nieuwe gemeente. De gemeente vraagt daarop aan de lokale politie om de
aangifte te controleren.

of mail naar

Als alles in orde is, moet de burger een tweede keer naar de gemeente om
haar of zijn adres te veranderen op de chip in de elektronische
identiteitskaart en op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. De gemeente

Koen.Schuyten@rrn.fgov.be

geeft de verandering door aan het Rijksregister.
In sommige gemeenten kan je een adreswijziging via mail doorgeven maar
via deze werkwijze sluipt er soms een fout in de schrijfwijze van een
straatnaam.
Het nieuwe systeem van online adreswijziging heeft drie belangrijke
voordelen:
1.
De burger hoeft zich niet meer te verplaatsen voor de aangifte van een
adreswijziging maar enkel nog voor het vervangen van het adres op de eID.
2.
Je kan geen foute informatie doorgeven omdat je de aangifte met je
eID en via het Rijksregister doet.
Elke burger die een aangifte online ingediend heeft, kan op elk ogenblik
3.
nagaan hoever het staat met de behandeling van zijn aangifte.”
Meer info: www.ibz.rrn.fgov.be

Idee voor het gemeenteblad en/of -website
Deze rubriek geeft u een tip die eventueel in het infoblad van de gemeente
of op de gemeentelijke website kan geplaatst worden.

Veel burgers weten nog steeds niet wat DOCSTOP is, laat staan dat ze het
telefoonnummer ervan kennen.
Docstop is een gratis telefonische dienst voor het blokkeren van een gestolen
of verloren identiteitskaart, die dag en nacht bereikbaar is op het nummer
00800 2123 2123.
Tip: je hoeft het nummer niet vanbuiten te leren, je kunt het programmeren
in je gsm!
Gemeenten die aan hun burgers het nummer van DOCSTOP willen bezorgen,
kunnen bij de ADIB nog kaartjes bestellen. Neem hiervoor contact op met
Koen Schuyten (koen.schuyten@rrn.fgov.be).

Rijksregister
Vraag van een gemeenteambtenaar

In de vorige Focus hebben we de 6 dingen die je moest weten over het
Rijksregister meegegeven. Verschillende medewerkers in gemeenten hebben
ons gevraagd waar ze het wetsartikel over de waarde van de uittreksels uit
het Rijksregister kunnen terugvinden. Het gaat om wetsartikel 4 uit de wet
van 8 augustus 1983 die door de wet van 25 april 2007 is aangepast.
Art. 4. De overheden die belast zijn met het houden van de in artikel 2
bedoelde register delen de in artikel 3, eerste en tweede lid, vermelde
informatiegegevens ambtshalve mede aan het Rijksregister.
Zij zijn verantwoordelijk voor de overeenstemming van de medegedeelde
informatiegegevens met de akten en documenten die zij in hun bezit
hebben.
De gegevens die het Rijksregister opneemt en bewaart krachtens artikel 3,
eerste en tweede lid, gelden tot bewijs van het tegendeel. Deze gegevens
kunnen rechtsgeldig gebruikt worden ter vervanging van de informatie
vervat in de in artikel 2 bedoelde registers. Iedereen die een verschil
vaststelt tussen de gegevens van het Rijksregister en de gegevens vervat in
de registers vermeld in artikel 2 dient dit onverwijld te melden.
De Koning bepaalt de nadere modaliteiten inzake de mededeling van de
informatiegegevens aan het Rijksregister en van de wijze waarop de
bovenvermelde melding dient te gebeuren.
U vindt meer info in de Omzendbrief van 27 juni 2008 en in het Koninklijk
Besluit van 19 maart 2008
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