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Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de 
verschillende diensten:

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal

Algemene Directie 1 0 2 0 3

Stafdiensten P&O, B&B, Log 6 6 20 32

Communicatie 4 1 1 6

Interne Controle 1 0 5 6 12

Project eID 13 18 26 1 58

Verkiezingen 3 0 0 0 3

Rijksregister 16 16 5 8 45

Externe Relaties 18 0 32 26 76

Wetgeving 4 0 1 1 6

Protocol 1 2 3 6

Vaste Commissie Taaltoezicht 7 2 4 7 20

Algemene Directie 
Instellingen en Bevolking

74 37 83 73 267

Het personeelsbestand is tijdens het jaar 2007 toegenomen met 7 eenheden (267 begin 2008 
ten opzichte van 260 begin 2007).

De uitvoering van het personeelsplan 2007 kende enige vertraging. Vooral op het vlak van de 
werving van ICT-personeel werden moeilijkheden ondervonden gelet op de schaarste aan 
dergelijk personeel op de arbeidsmarkt. Met Selor werd de organisatie van specifieke ICT-
examens geregeld.

Voor de personeelsleden die in het kader van de veralgemeende invoering van de elektro-
nische identiteitskaart ter beschikking van de gemeenten zijn gesteld, heeft de Ministerraad van 
30 maart 2007 beslist om dit personeel de mogelijkheid te bieden om over te gaan naar de 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en gedetacheerd te worden bij de gemeenten. 

Het koninklijk besluit van 3 juli 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 
tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief 
openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven en 
houdende organisatie van de inschakeling in het federaal openbaar ambt van personeelsleden 
van de overheidsbedrijven, ingezet in bepaalde projecten, voorziet in de mogelijkheid van 
overstap naar de federale overheid met terbeschikkingstelling van de gemeenten voor wat 
betreft de personeelsleden ingezet in het project van de elektronische identiteitskaart. Het 
besluit regelt eveneens het financieel aspect van de verlengde terbeschikkingstelling na de 
initiële periode van drie jaar. Voor het vierde jaar blijft een gedeelde financiering tussen de SAB 
Identiteitskaarten (Staatsdienst met Afzonderlijk beheer belast met het beheer van de 
identiteitskaarten) en de overheidsbedrijven van toepassing. In het vijfde jaar draagt de SAB 
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nog de helft van de federale weddenkost; de andere helft dient terugbetaald te worden door de 
betrokken gemeente aan de SAB. Vanaf het zesde dient de gemeente de federale weddenkost 
volledig terug te betalen aan de SAB.

De gemeenten dienen zich te engageren met betrekking tot het behoud van het personeelslid 
via terbeschikkingstelling tot aan zijn pensionering en dus de gedeeltelijke terugbetaling in het 
vijfde jaar en geheel vanaf het zesde jaar tot aan zijn pensionering.

De tendens is dat ongeveer 50 % van de gemeenten dit engagement opneemt.

Boekhouding en begroting

Op de begroting 2007 waren voor de Algemene Directie Instellingen en Bevolking de volgende 
kredieten ingeschreven (in duizenden euro) :

De SAB (Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten) 
heeft in 2007 een bedrag van 48,562 miljoen euro aan ontvangsten geboekt en voor een 
bedrag van 54,095 miljoen euro aan uitgaven gedaan.
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2007

Personeel 10.209

Werking en investering 244

Protocol 69

Vaste Commissie voor Taaltoezicht 109

Verkiezingsuitgaven  8.260

Geautomatiseerde stemming 2.133

Dotatie aan de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast 
met het beheer van de identiteitskaarten

12.881


