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Algemene Directie
De Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) groepeert zeer verschillende taken en
bevoegdheden. Zij staat onder de leiding van de heer Luc VANNESTE, Directeur-generaal.
De Algemene Directie is actief op verschillende terreinen.
De bevoegdheden van de ADIB kunnen onderverdeeld worden in twee grote domeinen:
enerzijds, de “Instellingen” met de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, de Dienst Protocol, de
Commissie voor de Toegang tot de Bestuursdocumenten, alsook de Directie Wetgeving en,
anderzijds, de “Bevolking” met de Directie Rijksregister van de natuurlijke personen, de
Diensten Externe Relaties, Bevolking en de Identiteitskaarten en de Directie Verkiezingen.
De ADIB bestaat uit de onderstaande directies en diensten met specifieke taken:
• 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. Daarnaast zijn er de vertaalbestanden die de codes bevatten van de
openbare wegen, de landen, de namen en de beroepen, het adressenbestand dat het
mogelijk maakt gegevens van personen terug te vinden op basis van een adres en het
bestand van de fonemen dat de mogelijkheid biedt die gegevens terug te vinden op basis
van een naam.
• De Directie van de Externe Relaties staat ter beschikking van alle klanten van de Algemene
Directie en van de gebruikers van het Rijksregister in het bijzonder. Ze draagt zorg voor de
verwerking van gegevens ten behoeve van openbare overheden en instellingen van
openbaar nut. Zij verleent tevens medewerking aan verschillende projecten die door de
andere diensten worden beheerd. Ze is ook bevoegd voor de reglementering en de
onderrichtingen met betrekking tot de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten. Deze
directie behandelt tevens de geschillen inzake de bepaling van de hoofdverblijfplaats.
• De Directie van de Verkiezingen is bevoegd voor de organisatie van de verkiezingen,
alsmede voor het opstellen van de onderrichtingen en formulieren die betrekking hebben op
de verkiezingen.
• De Directie Wetgeving is bevoegd voor de wetgeving en de uitvoeringsreglementering op de
Raad van State, de wetgeving betreffende het gebruik van de talen in bestuurszaken, de
verkiezingswetgeving en de wetgeving op het Rijksregister, de bevolkingsregisters en de
identiteitskaarten.
Het beantwoorden van veelvuldige parlementaire vragen is eveneens een belangrijke taak.
Deze directie coördineert tevens de regelgeving omtrent de federale opdrachten van de
gouverneurs en van de arrondissementscommissarissen.
• De Dienst Protocol 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.
• De Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten is bevoegd voor de uitvoering
van de wetgeving betreffende de openbaarheid van bestuur. Deze Commissie geeft adviezen
over de correcte toepassing van de bestaande openbaarheidswetgeving en oordeelt over de
klachten in kwestie van de burgers.
• 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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Daarnaast zijn er nog drie directies die diensten leveren voor het geheel van de Algemene
Directie Instellingen en Bevolking. Zij vormen de zogenaamde stafdiensten:
• De Directie Personeel en Organisatie (P&O), Budget en Beheer (B&B) en Logistiek.
• De Directie Interne Controle.
• De Directie Communicatie.
Het Project eID:
Voor de begeleiding van het project van de veralgemening van de elektronische identiteitskaart
werd een speciale cel opgericht onder leiding van een projectmanager. Deze cel is ook
verantwoordelijk voor de helpdesk BELPIC.
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Krachtlijnen
Ingevolge de omvorming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar Federale Overheids
dienst (FOD Binnenlandse Zaken) werd in juni 2003 het managementplan voor de Algemene
Directie Instellingen en Bevolking uitgewerkt door de heer L. VANNESTE, Directeur-generaal.
Ter uitvoering van dit managementplan werden operationele fiches opgesteld; deze worden
opgevolgd en bijgewerkt door de bevoegde dienstchefs en/of projectleiders.
Het managementplan, alsmede de daar bijhorende operationele fiches, werden geactualiseerd
in mei en september 2004 en begin 2005.
Voor de Algemene Directie Instellingen en Bevolking werden binnen de FOD Binnenlandse
Zaken de beleidslijnen 1 en 2 en vastgesteld.
Beleidslijn 1 van de FOD: een FOD die voldoet aan de normen van doelmatigheid,
effectiviteit, doeltreffendheid en kwaliteit en die aandacht heeft voor de klanten en het
personeel. Deze omvat de strategische doelstelling 1.8. van de ADIB: leveren van
ondersteunende diensten aan de werking van de instellingen die afhangen van de Minister van
Binnenlandse Zaken (Raad van State, C.G.V.S., V.C.T., Vaste beroepscommissie voor
Vluchtelingen, de Provinciegouverneurs).
De Algemene Directie werkt ook op ander vlakken mee aan de realisatie van deze beleidslijn, in
het bijzonder door de verwezenlijking van het moderniseringsprogramma “Rijksregister”.
Beleidslijn 2 van de FOD: de identificatie en de registratie van de burgers en de uitvoering
door hen van bepaalde democratische rechten inschrijven in het uitvoeringsproces van de
elektronische administratie, waarbij de bescherming van de gegevens, de gebruiksveiligheid
en de noodzakelijke democratische transparantie verzekerd wordt door zich te verzekeren
van de kwaliteit van de dienstverlening tot op lokaal niveau. Ze bestaat uit:
• de strategische doelstelling 2.1. van de
ADIB: de aanwending van het elektronisch
stemsysteem moderniseren, aanpassen en
uitbreiden in overleg en met instemming
van de gewesten via een
samenwerkingsakkoord;
• de strategische doelstelling 2.2. van de
ADIB: de aanwending van de elektronische
identificatie voortzetten en uitbreiden;
• de strategische doelstelling 2.3. van de
ADIB: het Rijksregister van de natuurlijke
personen reorganiseren en moderniseren
en de noodzakelijke controle- en
ondersteuningsfuncties verzekeren;
• de strategische doelstelling 2.4. van de
ADIB: de verkiezingen organiseren voor de
komende jaren, met inbegrip van de
stemming van de Belgen in het buitenland;
• de strategische doelstelling 2.5. van de
ADIB: het bevolkingsregister
moderniseren en reorganiseren.
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