Instellingen en Bevolking
Voorwoord van de Directeur-generaal.

De 60e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd gevierd op 10 december
2008. Bij zulke gelegenheden moeten we ons de diepere betekenis herinneren van de opdrachten die ons
worden toevertrouwd. Dankzij het dagelijks werk van haar personeel draagt de Algemene Directie Instellingen en
Bevolking rechtstreeks bij tot de bescherming van de fundamentele rechten van de burger.
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Artikel 6
« Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet. »
Voordat men van een recht of van hulp kan genieten, moet men eerst zijn bestaan kunnen bewijzen aan de
overheden. Wij verzekeren elke burger van een betrouwbare administratieve en elektronische identiteit.
Het zorgvuldige beheer van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het goede verloop van de
veralgemening van de elektronische identiteitskaart volgen duidelijk deze richting.
Een betrouwbare identiteit garanderen aan de burger betekent ook fraude tegengaan. Op dit vlak vernieuwen wij
constant. Ik denk dan in het bijzonder aan de veralgemeende uitreiking van de elektronische vreemdelingenkaart
of aan de toepassing Checkdoc / Docstop.
Artikel 12
« Niemand zal onderworpen zijn aan inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden (...) »

In 2008 hebben wij ons eveneens ingespannen om een steeds betrouwbaarder Rijksregister te bieden aan onze
cliënten. Maar naast deze kwaliteitsvereiste blijven wij in onze diensten constant streven naar het respect voor de
persoonlijke levenssfeer van alle burgers.
Het Rode Kruis, de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid, de OCMW's, zoveel uiterst belangrijke instellingen
dragen hun steentje bij in de strijd tegen de armoede en het respect voor de mensenrechten. Wat hebben zij
gemeen? Ze maken allemaal gebruik van het Rijksregister van de natuurlijke personen om hun opdrachten tot
een goed einde te brengen.
Artikel 21, 3°
« De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de regering; deze wil zal tot uiting komen in
periodieke en eerlijke verkiezingen (...) »

Onze Directie heeft eveneens tot doel de verkiezingen te organiseren. Ook al was 2008 geen verkiezingsjaar,
toch hebben wij hiervan gebruik gemaakt om tot in de details de nieuwe verkiezingen van 2009 voor te bereiden.
Van de voorbereiding van de stemming tot de inzameling en de bekendmaking van de uitslagen, zal de ADIB
alles in het werk stellen om haar kennis en ervaring optimaal te benutten in deze aangelegenheid.
Want de burgers respecteren betekent eveneens doeltreffend en rationeel werken. We moeten veeleisend zijn en
de diensten die wij aan de bevolking bieden moeten resultaatgericht zijn. Door hun inzet tonen onze
medewerkers elke dag aan dat doeltreffendheid een sleutelwoord is geworden voor de openbare diensten.
De verkiezingen van juni 2009 zullen natuurlijk een van de vele uitdagingen zijn die de Algemene Directie
Instellingen en Bevolking te wachten staan in 2009. Ik nodig u uit om de verschillende onderdelen van dit
activiteitenrapport van 2008, dat dit jaar de vorm van een website aanneemt, te doorlopen.
Ik wens u een aangename lectuur!
Luc Vanneste,
Directeur-generaal

