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Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken en Monique De Knop, voorzitster
van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
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Voorwoord

2010

Mevrouw, mijnheer,
Voor alle personeelsleden van de Federale Overheidsdienst is 2010 een druk en ook zeer motiverend werkjaar geweest met
als één van de hoogtepunten het Europees Voorzitterschap dat België in de tweede helft van het jaar heeft waargenomen.
Binnenlandse Zaken heeft tijdens dit voorzitterschap een waardevolle bijdrage geleverd wat zaken als identiteitsfraude,
rondtrekkende dadergroeperingen en asiel betreft.
2010 zal voor altijd in het geheugen gegrift staan van de vele mensen die familieleden, vrienden of collega’s verloren
bij de tragische gebeurtenissen in Luik en Buizingen. De personeelsleden van de federale en provinciale diensten van
Binnenlandse Zaken hebben bijzondere inspanningen geleverd om het leed van de slachtoffers en hun familie te verzachten
en om hen, zelfs met kleine praktische zaken, zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen.
Op dezelfde manier hebben onze mensen hun specialisaties ten dienste van de bevolking gesteld onder meer na de
rampzalige aardbeving in Haïti en bij de overstromingen die bijna heel België geteisterd hebben in het najaar van 2010.
Het personeel van Binnenlandse Zaken heeft, samen met alle gemeentepersoneel, in 2010 een stukje geschiedenis
geschreven door vervroegde verkiezingen te organiseren en door ervoor te zorgen dat ze vlotter verlopen zijn dan ooit. De
jarenlange ervaring en goed voorbereide, geactualiseerde scenario’s hebben hun vruchten afgeworpen.
In 2010 hebben we ook de voldoening gekregen dat de operationele prezones voor hulpdiensten, een belangrijke stap
naar de definitieve hervorming van de brandweer en een prioriteit van onze minister Annemie Turtelboom, een feit zijn
geworden.
Maar in 2010 heeft Binnenlandse Zaken er ook voor gezorgd dat het dagelijkse leven van de burger op meerdere vlakken
veiliger, eenvoudiger en aangenamer is geworden. Ik verwijs naar bijvoorbeeld nieuwe toepassingen voor de elektronische
identiteitskaart, naar brandpreventie en naar de humanisering van het verblijf in de gesloten centra.
Alle personeelsleden van Binnenlandse Zaken, betrokken bij het asielbeleid, werken hard om asielzoekers die een reëel
risico lopen te beschermen. António Guterres, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties
heeft deze inspanningen erkend toen hij tijdens zijn bezoek aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen zei: “België kent een solide asielsysteem.”
Met veel genoegen nodig ik u uit het jaaroverzicht van 2010 van onze diensten te lezen. Heeft u suggesties of opmerkingen
dan zijn die welkom op onze informatiedienst.

Monique De Knop
Voorzitster van het directiecomité
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
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Op 21 juli hebben we ons te pletter
“ gewerkt
en waren we doodmoe.
Maar we hebben heel wat mensen
ontmoet en dat was machtig!

”

Florence Angelici, stafdienst Personeel en Organisatie
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De Federale
Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken
De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken of 5.200 vrouwen en mannen
die ten dienste staan van de Belgische maatschappij. Zij helpen bijvoorbeeld de
bevolking bij de bescherming tegen overstromingen, zij beantwoorden de oproepen
op het noodnummer 112 of zij ontwikkelen toepassingen voor de elektronische
identiteitskaart en vergemakkelijken zo de administratieve handelingen voor de
burger.
De personeelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken respecteren de waarden van
de organisatie: toegankelijkheid, beschikbaarheid, verantwoordelijkheid, kwaliteit,
loyaliteit en opleiding. Deze waarden zijn opgenomen in het managementplan en
vormen de rode draad voor de uitvoering van alle opdrachten en strategieën.

Opdrachten
De opdrachten van de FOD
Binnenlandse Zaken zijn
gestructureerd rond vier assen:
• de veiligheid van de burger en de
bescherming van het private en
openbare patrimonium;
• de registratie en de identificatie
van de natuurlijke personen;
• de uitoefening van bepaalde
democratische rechten (zoals de
organisatie van de parlements- en
Europese verkiezingen);
• de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van de
vreemdelingen.
Sinds juni 2002 is Monique De Knop
de voorzitster van het directiecomité.
Zij leidt het departement en
coördineert de algemene directies en
de stafdiensten (zie organigram).
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Personeel

Budget

Personeelsbestand
2010

In 2010 is een gerealiseerde
begroting van € 642.477.000 in
vastlegging en van € 608.537.000
in vereffening genoteerd. Een
vastleggingskrediet is een krediet
dat nodig is om over te gaan tot het
bestellen van de gewenste goederen
of diensten. Een vereffeningskrediet
is een krediet dat nodig is om over te
gaan tot de betaling van de facturen
en de schuldvorderingen.

Algemene directies (AD)
en diensten

Personeelsleden
in 2010

Indiensttredingen
in 2010

Vrouwen

Mannen

81

1

47

34

Stafdienst Personeel en
Organisatie

204

3

138

66

Stafdienst Begroting en
Beheerscontrole

29

1

14

15

Stafdienst Informatie- en
Communicatietechnologie

60

2

10

50

AD Veiligheid en Preventie

227

7

120

107

90

1

37

53

1.807

73

927

880

Coördinatie- en
Ondersteuningsdienst

AD Crisiscentrum
AD Dienst
Vreemdelingenzaken
AD Instellingen en Bevolking

527

3

238

289

1.038

53

214

824

Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen

233

14

156

77

Commissariaat-generaal
voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen

438

40

266

172

AD Civiele Veiligheid

Interne Audit en Inspectie

8

3

5

Coördinatieorgaan voor de
Dreigingsanalyse

13

4

9

Federale diensten bij de
provinciegouverneurs
Totaal

Onder “Indiensttreding 2010”
vallen zowel de vervangingen van
medewerkers die vertrokken zijn
uit de FOD als versterking van
bepaalde diensten.
De 45- tot 49-jarigen zijn het best
vertegenwoordigd bij de FOD
Binnenlandse Zaken, op de voet
gevolgd door de 40- tot 45-jarigen.

470

26

322

148

5.225

224

2.496

2.729

Van die kredieten is ongeveer 40%
gebruikt voor de personeelsuitgaven.
Zo’n 30% is aangewend voor grote
posten zoals de dotatie aan Brussel
en de verkiezingsuitgaven. De
overige 30% heeft gediend voor de
werkingsuitgaven, de hervorming
van de civiele veiligheid, dotaties en
subsidies en de fondsen.
De laatste vijf jaar (2006-2010) is
het gerealiseerde budget verhoogd
met 31,22% wat de vastleggingen
betreft en met 28,94% wat de
vereffeningen betreft. Deze toename
is hoofdzakelijk te verklaren door:
• de oprichting van het Federaal
Kenniscentrum voor de Civiele
Veiligheid en de hervorming van de
civiele veiligheid;
• de financiering van de lokale
overheden (waaronder de dotatie
aan Brussel);
• de verhoging van het
personeelsbestand bij de
Dienst Vreemdelingenzaken,
het Commissariaat-generaal
voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen en de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen naar
aanleiding van het verhoogde
aantal asielaanvragen;
• de geïntegreerde centra voor
dringende oproepen.

Evolutie budget per afdeling
en programma
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Peggy Mathijs en Véronique Hautekiet verzorgen het onthaal bij Binnenlandse Zaken: “Inderdaad een stresserende job maar met een zeer positieve kant:
we hebben voortdurend contact met mensen.”

Stafdienst
Personeel en
Organisatie
De stafdienst Personeel
en Organisatie (P&O)
houdt zich bezig met het
humanresourcesmanagement.
In 2010 is het accent
gelegd op stressbeheer en
talentmanagement.

Welzijn van het
personeel – Stressbeheer
Het eerste contact van de burger
met de FOD Binnenlandse Zaken

is over het algemeen met een
opvang- of hulpverleningsdienst. De
medewerkers moeten voldoen aan
de verwachtingen van het publiek en
derhalve de situaties, die soms zeer
stresserend zijn, zo goed mogelijk
beheren.
In 2010 hebben veel personeelsleden
die in contact komen met
vreemdelingen een opleiding
stressbeheer gevolgd.

Loopbaanbe“
geleiding volgen
is nuttig. Je leert
wat je wilt en
wat je zeker
niet wilt

”

Talentmanagement
Om goed werk te kunnen leveren, zijn
bekwame en gemotiveerde mensen
nodig. Als de personeelsleden vragen
hebben over hun competenties,
hun talenten willen ontwikkelen
of beter afbakenen, kunnen zij
loopbaanbegeleiding aanvragen. Zij
zullen dan begeleid worden door
een loopbaanbegeleider; dit is een
personeelslid dat hiervoor speciaal is
opgeleid.
Katrien Verstraelen, Dienst
Vreemdelingenzaken:
“Loopbaanbegeleiding volgen, is een
moeilijke denkoefening want je moet
diep in jezelf kijken en zoeken. Maar
het is nuttig. Je leert wat je wilt en
wat je zeker niet wilt.”
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Gezond personeel
in een gezonde
werkomgeving
Het directiecomité van de FOD
Binnenlandse Zaken zet zich in voor
de bescherming van het milieu en
heeft in 2010 een milieucharter
ondertekend. Intussen zijn ook al
een aantal acties ondernomen. Wat
energiebesparing betreft, heeft een
aanpassing van de verlichting het
mogelijk gemaakt om de verlichting
beter en minder te gebruiken. In de
doorgangen, zoals de trappenhuizen,
gaat het licht automatisch uit
wanneer er niemand is.

Stafdienst
Begroting en
Beheerscontrole
De stafdienst B&B ondersteunt
de FOD op het vlak van de
opmaak van de begroting, de
uitvoering van de begroting,
de beheerscontrole en
monitoring en de interne
controle. De stafdienst helpt
eveneens met financieel
advies, begrotingsexpertise,
richtlijnen en administratieve
ondersteuning. Daarnaast
verenigt de dienst de financiële
gegevens van het hele
departement en controleert hij
de betreffende reglementering.

Fedcom
In 2010 heeft de FOD Binnenlandse
Zaken zich voorbereid op de officiële
start van het Fedcom-project met
het oog op de modernisering van de
federale boekhouding. Dit project
bestaat uit het ontwikkelen en tot
stand brengen van een nieuwe
boekhouding op drie niveaus,
vergelijkbaar met wat men in de
privébedrijven kent.
Pieter Lievens, budgettair
correspondent bij de Dienst
Vreemdelingenzaken: “Eén van
de grote voordelen van Fedcom
zal zijn dat iedere betrokkene zal
kunnen nagaan hoe het staat met de
verwerking van een factuur.”

Betalingstermijn
facturen ingekort
Dankzij een maandelijkse opvolging
is de gemiddelde betalingstermijn
van de facturen voor de
overheidsopdrachten teruggebracht
van 51 dagen in 2009 tot 43 dagen in
2010. Voor de fondsenvoorschotten
is die ingekort van 18 dagen in 2009
tot 14 dagen in 2010.

Dedo is de mascotte duurzame ontwikkeling van de
FOD Binnenlandse Zaken.

De gemiddelde
“betalingstermijn
van de facturen
is teruggebracht
van 51 dagen tot
43 dagen

”

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken,
Leuvenseweg 1 in Brussel
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Stafdienst
Informatie- en
Communicatietechnologie
De stafdienst ICT staat in voor
de uitvoering van een globaal
informatiseringsbeleid voor
de hele FOD. Hij beheert en
ondersteunt de algemene
infrastructuur die voor het ganse
departement ontwikkeld is en
levert technische bijstand en
expertise (goede werking van de

Buitenlandse Zaken informatie over
visa uit. Het doel is visashopping –
het fenomeen waarbij vreemdelingen
in verschillende landen een visum
aanvragen – te voorkomen.

Helpdesk: 9.371
interventies
De interventieaanvragen zijn
aanzienlijk gestegen: in 2010 zijn
9.371 interventies uitgevoerd, een
stijging van 27,5% ten opzichte van
2009. Deze stijging wordt verklaard
door een striktere registratie van alle
interventies.

Spambestrijding
In 2010 is het aantal spam t.o.v. 2009
gedaald met 5%. Het constante
beleid inzake spambestrijding werpt
zijn vruchten af. De dienst ICT
blokkeert gemiddeld tussen de 10.000
en 60.000 spamberichten per dag.

infrastructuur en het netwerk,

Veilig telewerk

bescherming van de gegevens,

Een nieuw virtueel privénetwerk is
geïmplementeerd in de infrastructuur
van de FOD Binnenlandse Zaken.
Het netwerk biedt de telewerkers
een meer open en zeer beveiligd
platform aan om toegang te hebben
tot het intranet. De toegang tot de
programma’s en de documenten zal
aanzienlijk verbeterd worden. Deze
faciliteit zal beschikbaar zijn vanaf
begin 2011.

informaticaveiligheid).

Infrastructuur
De gemiddelde beschikbaarheid van
het netwerk van de FOD in 2010 was
99,93%.
De dienst ICT ondersteunt sinds
2010 het onderhoud van de databank
Aline, die de verplichte aangiftes van
alarmsystemen bevat.

BelVis – visashopping
voorkomen
In het kader van het Europese project
“Visa Information System” is op
Belgisch niveau de BelVIS Message
Broker in maart 2010 in gebruik
genomen voor het luik BelVISA. Via
deze toepassing wisselen de Dienst
Vreemdelingenzaken en de FOD

Interne Audit en
Inspectie
De Interne Audit en Inspectie
draagt door zijn activiteiten bij
tot de correcte toepassing van
de principes van goed bestuur,
de voortdurende verbetering van
de procedures en een optimale
risicobeheersing met het oog
op de verwezenlijking van de
doelstellingen van de FOD
Binnenlandse Zaken.
In 2010 zijn 15 auditopdrachten
uitgevoerd bij vier algemene
directies en hun gedecentraliseerde
diensten en bij de Coördinatieen Ondersteuningsdienst en de
stafdiensten.
De auditrapporten bevatten
aanbevelingen om het beheer van
de diensten en hun activiteiten
te verbeteren. Voorbeelden van
aanbevelingen:
• het middenkader versterken
door een bijzondere aandacht in
termen van responsabilisering,
ondersteuning en evaluatie;
• de communicatie en het
rapporteringssysteem structureren
en afbakenen met het oog op het
goede verloop van de activiteiten
en de transparantie van het beheer
van de organisatie;
• zich vergewissen van de naleving
en de goede toepassing van de
bepalingen voorzien in de geldende
wettelijke reglementen en normen;
• bijkomende maatregelen
ontwikkelen op het vlak van het
stockbeheer om de continuïteit van
de activiteiten te garanderen;
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• continu aandacht besteden
aan de verbetering van de
preventiemaatregelen en de
diefstaldetectie.
In 2011 zal de Interne Audit en
Inspectie financiële audits blijven
uitvoeren over het beheer van de
werkingskosten, het aankoopbeleid
en het activabeheer.
De auditactiviteiten over het
dagelijkse beheer van de bewoners
van de gesloten centra voor illegalen
van de Dienst Vreemdelingenzaken
zullen voortgezet worden.

Centrale Cel voor
Informatie en
Communicatie
De CCIC is verantwoordelijk
voor de FOD-overkoepelende
communicatie. Zijn dagelijkse
taken omvatten onder andere de
informatieverstrekking aan de

Jean-François Jacob, directeur van
het Centrum voor Illegalen van
Vottem: “De audit bij ons heeft
plaatsgevonden in een klimaat van
openheid en intens overleg. Deze
audit heeft niet alleen rekening
gehouden met de mening van de
managers, maar ook met die van de
betrokken medewerkers.”

medewerkers en aan de burgers,

Coördinatiecel
van de
voorzitster

jaaroverzicht, het personeelsblad

De Coördinatiecel van de
voorzitster coördineert de
dossiers waarbij meerdere
directies van de FOD betrokken
zijn en behandelt klachten.
De cel staat in voor het centrale
klachtenbeheer van de FOD en de
specifieke klachtenbehandeling van
inwoners van de gesloten centra.
Zowel het personeel van de FOD
als burgers kunnen een klacht
indienen. In 2010 heeft de centrale
klachtendienst 31 klachten van
burgers binnengekregen.
De klachten gaan o.a. over
visumaanvragen, verkiezingen,
bewakingsondernemingen en het
optreden van de politiediensten.

het beheer van de centrale
bibliotheek en ondersteuning
bij de totstandbrenging
van publicaties zoals het

Interiors en diverse brochures.
De CCIC beheert ook het intranet
Ibznet en de website. In 2010 is de
website van de FOD (www.ibz.be)
327.624 keer bezocht en zijn 755.290
pagina’s geopend. Er zijn 217.144
unieke bezoekers geteld.
Aantal bezoeken per maand

In het kader van het Belgische
voorzitterschap van de Europese Unie
is in 2010 onder andere een nieuwe
versie gemaakt van de dvd die een
overzicht geeft van de belangrijkste
activiteiten van de FOD. Daarnaast
heeft de CCIC alle personeelsleden
op de hoogte gehouden van de
EU-projecten via artikels in het
personeelsblad.
De CCIC heeft ook het feestdorp van
de FOD Binnenlandse Zaken op
de Grote Zavel in Brussel op

21 juli gecoördineerd. Dit evenement
kadert in het “Feest in het park” dat
georganiseerd wordt ter gelegenheid
van de nationale feestdag en heeft
ongeveer 30.000 bezoekers gelokt.
Florence Angelici, stafdienst P&O:
“Op 21 juli hebben we ons te pletter
gewerkt en waren we doodmoe.
Maar we hebben heel wat mensen
ontmoet en dat was machtig!”

Juridische dienst
De Juridische Dienst verschaft
informatie en advies. De dienst is
vooral belast met de behandeling
en opvolging van geschillen voor de
hoven en rechtbanken, de Raad van
State, het Grondwettelijk Hof en het
Europees Hof voor de Rechten van
de Mens.
De dienst verleent ook advies over en
formuleert eventuele bemerkingen bij
de besluiten (voor de rechtbanken)
die opgesteld zijn door de advocaten
en bij memories (voor de Raad van
State en het Grondwettelijk Hof).
De Juridische Dienst ondersteunt de
andere directies bij het schrijven van
de memories voor de Raad van State.
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De audit bij
“
ons heeft plaatsgevonden in
een klimaat van
openheid en
intens overleg

”

Sociale Dienst
De Sociale Dienst verleent aan
de personeelsleden de nodige
morele ondersteuning en
materiële bijstand, zowel in hun
privé- als in hun beroepsleven.
Om een situatie beter te begrijpen,
leggen de maatschappelijk
assistenten regelmatig huisbezoeken
af.
Hieronder enkele voorbeelden van
administratieve handelingen die
eveneens aanleiding kunnen geven
tot huisbezoeken:
• aanvraag tot overlevingspensioen;
• aanvraag tot tussenkomst in de
begrafeniskosten;
• aanvraag tot kinderbijslag voor
wezen;
• aanvraag tot tegemoetkoming aan
personen met een handicap;
• aanvraag tot sociale huisvesting.

De Sociale Dienst behandelt dossiers
over financiële tussenkomsten. In
2010 zijn 113 dossiers behandeld.
De meeste financiële tussenkomsten
gaan over:
• medische kosten (vooral voor
statutaire personeelsleden);
• toekenning van leningen;
• toekenning van
weddevoorschotten (vooral aan
contractuele personeelsleden).

Interne Dienst
Preventie en
Bescherming
op het werk
De IDPB heeft als belangrijkste
taak adviezen te geven en
klachten te onderzoeken over het
welzijn op het werk (veiligheid,
gezondheid, ergonomie,
psychosociale problemen …).
De IDPB onderzoekt elk
arbeidsongeval en formuleert indien
nodig maatregelen om nieuwe
ongevallen te voorkomen.
In 2010 zijn drie ernstige
arbeidsongevallen bij de Civiele
Bescherming ter plaatse grondig
onderzocht. Telkens is een verslag
voor de technische inspectie van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg opgesteld.

Frequentiegraad van
de arbeidsongevallen
Werkelijke ernstgraad van
de arbeidsongevallen

Jean-François Jacob, directeur gesloten centrum Vottem, in de gymzaal van het centrum.
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Directie
Rampenschade
Om een slachtoffer van een
natuurramp schadeloos te
kunnen stellen, moet deze
ramp erkend worden in een
Koninklijk Besluit waarover de
ministerraad beslist. De directie
Rampenschade verzamelt de
nodige wetenschappelijke en
financiële informatie om een

Dossiers private goederen
• aantal door de gouverneurs
betekende beslissingen: 1.654;
• bedrag van de toegekende
vergoedingen: € 4.159.268;
• aantal betaalopdrachten aan de
Nationale Kas voor Rampenschade:
1.253 + 376 (werkingskosten);
• bedrag van de betaalopdrachten
aan de Nationale Kas voor
Rampenschade: € 3.991.257 +
€ 619.155 (werkingskosten).

2010 zijn
“17Inrampen
erkend

dossier samen te stellen dat de
minister van Binnenlandse Zaken
aan de ministerraad voorlegt.
Sinds maart 2007 komen
verzekeringsmaatschappijen
tussenbeide bij rampenschade en
hierdoor is het aantal behandelde
dossiers fel gedaald.
In 2010:
• zijn 17 nieuwe rampen erkend;
• is de geografische uitgestrektheid
van drie rampen uitgebreid;
• hebben negen natuurverschijnselen
het voorwerp uitgemaakt van een
weigering van erkenning (aangezien
er niet voldaan is aan de vereiste
criteria);
• zijn er op het einde van het jaar
nog vier aanvragen tot erkenning in
onderzoek;
• zitten twee aanvragen op het einde
van het jaar in de laatste fase tot
erkenning.
Aanvragen tot erkenning
behandeld in 2010

• aantal betaalopdrachten aan de
Nationale Kas voor Rampenschade:
twee;
• bedrag van de betaalopdrachten
aan de Nationale Kas voor
Rampenschade: € 40.528,75.

”

Bedrag in euro van de
beslissingen betekend
tussen 01/01 en
31/12/2010

Antwerpen
Vlaams-Brabant

Bedrag in euro van de
betalingen uitgevoerd
tussen 01/01 en
31/12/2010

29.079

2.292

202.246

213.446

Waals-Brabant

8.730

7.170

Brussel

4.679

10.474

West-Vlaanderen

2.436.067

2.509.131

Oost-Vlaanderen

608.099

393.534

49.360

77.296

Luik

Henegouwen

373.482

389.861

Limburg

292.956

147.568

27.113

101.075

Namen

Luxemburg

127.458

139.411

Totaal

4.159.268

3.991.257

Bedrag van de beslissingen
betekend in 2010
Bedrag van de betalingen
uitgevoerd in 2010

Dossiers goederen van het
openbaar domein
• aantal betekende beslissingen: vijf;
• bedrag van de toegekende
vergoedingen: € 253.250,50;
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Internationale
Cel
De Internationale Cel
behandelt de internationale
aangelegenheden van het

Belgische standpunten te verzekeren.
Voorbeelden van thema’s die
behandeld zijn: asiel, beveiligde
parkings, rondtrekkende
dadergroeperingen, polarisatie en
radicalisering.
EU-projecten
(artikel personeelsblad)

departement op drie domeinen:
crisisbeheer en civiele veiligheid,
politiesamenwerking en migratie
en asiel.
De Internationale Cel heeft een
dubbele bevoegdheid:
• coördineren van en gestalte geven
aan het internationale beleid van
het departement;
• voorbereiden van de dossiers
van de minister van Binnenlandse
Zaken, de minister en de
staatssecretaris voor Migratie- en
Asielbeleid en de voorzitster van
het directiecomité, wanneer zij
deelnemen aan internationale
vergaderingen en bijeenkomsten.
Tijdens het Belgische Voorzitterschap
van de Europese Unie (tweede
semester 2010) hebben de minister
van Binnenlandse Zaken en de
staatssecretaris voor Migratie- en
Asielbeleid, samen met hun collega
van Justitie, de vier vergaderingen
van de Raad van de Europese
Ministers Justitie-Binnenlandse
Zaken (waaronder een informele)
voorgezeten.
De Internationale Cel heeft de EUgebeurtenissen waarbij de minister
en de staatssecretaris betrokken zijn,
georganiseerd en voorbereid. De
medewerkers van de Internationale
Cel hebben daartoe permanent
overleg gepleegd met hun collega’s
van de algemene directies om de
coördinatie en de coherentie van de

Logo Belgisch EU-voorzitterschap.

Europees-Aziatische top op 4 oktober 2010
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“ Zowel onze beroeps als onze

vrijwilligers van de Civiele Bescherming
hebben tijdens de overstromingen dag en
nacht gewerkt om mensen te helpen.
Jaak Raes, directeur-generaal Civiele Veiligheid a.i.

”
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Opdracht Algemene
Directie Civiele Veiligheid
De belangrijkste opdracht van de Algemene Directie Civiele Veiligheid is het
beschermen van burgers en goederen bij ongevallen, rampen of catastrofes (branden,
ontploffingen, overstromingen, aardverschuivingen, verkeers- en spoorwegongevallen,
vliegtuigcrashes, vervuiling, chemische of nucleaire besmettingen, aardbevingen,…).

Civiele
Bescherming
De Civiele Bescherming telt

Aantal interventies per soort van 2006-2010
in absolute cijfers
Soort
interventie

Aantal manuren
in 2010

2006

2007

2008

2009

2010

Absolute
cijfers

%

Brand

253

204

240

276

272

4.776,50

5%

Vervuiling/
pollutie

999

1.250

1.026

913

1.181

14.748,05

15%

momenteel bijna 1300 leden.

Overstroming

155

151

353

126

255

16.478,44

17%

Ze werken in zes operationele

Waterbevoorrading

649

486

752

839

460

5.582,99

6%

eenheden die verspreid liggen

Verkeersongeval

244

249

207

148

154

1.965,97

2%

31

35

67

49

105

1.398,55

1%

7

17

6

2

43

1.667,75

2%

Storm

70

212

55

73

285

8.818,04

9%

Duiken

184

125

45

48

43

2.148,07

2%

3

8

0

0

3

9,01

0%

over het Belgische grondgebied.
De Civiele Bescherming biedt
haar hulp aan de bevolking bij
kleine en grote rampen. Ze levert
versterking aan de hulp- en
politiediensten met zwaar en
gespecialiseerd materieel.

Instorting
Ontploffing

Bomalarm

39

264

54

85

79

1.524,10

2%

Vervoer /
Werkzaamheden

Wespennesten

250

135

102

160

425

4.601,82

5%

Humanitaire
hulp

165

53

89

85

76

11.061,22

12%

Preventieve
interventie

58

89

62

129

30

865,96

1%

Logistiek

269

93

143

137

212

7.482,08

8%

Demonstratie /
Oefening

104

81

81

42

66

3.562,86

4%

Bijstand Justitie

89

148

85

89

176

5.365,07

6%

106

122

190

3.790,38

4%

3.473 3.323

4.055

95.846,86

100%

Andere
TOTAAL

119

302

3.688

3.902
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Overstroming
In 2010 heeft de Civiele Bescherming
het meeste werk gehad met
overstromingen (dubbel zoveel
als in 2009). Het zwaartepunt van
die interventies lag in november
2010 bij overstromingen rond het
Denderbekken, het Zennebekken en
het Bovenscheldebekken. Jaak Raes,
waarnemend directeur-generaal van
de Civiele Bescherming: “Zowel onze
beroeps als vrijwilligers hebben dag
en nacht gewerkt in eigen regio’s
én: als het bij hen minder erg was,
hebben ze hulp geboden aan collega’s
in de ergst getroffen gebieden.”
De operationele eenheden van
Libramont, Crisnée en Jabbeke
hebben bijvoorbeeld de eenheden
van Liedekerke en Ghlin geholpen
in Oost-Vlaanderen en Vlaams- en
Waals-Brabant. En de duikers van de
operationele eenheid in Crisnée zijn
ingezet bij de evacuatie van bewoners
uit ondergelopen huizen in Tubeke.
Om te vermijden dat het
waterwinningsgebied voor de regio
Antwerpen zou vervuild geraken,
heeft de operationele eenheid van
Brasschaat in november het water
van de overvolle Hollaakbeek in de
Nete gepompt in Emblem. Daarvoor
is de Goliathpomp, een superpomp
van 66.000l/minuut, ingezet.
In november 2010 zijn ook 58.500
volle zandzakjes verdeeld aan
gemeenten en brandweerkorpsen. De
communicatiedienst van de Civiele
Veiligheid heeft via de media de
bevolking voortdurend op de hoogte
gehouden van de inzet van de Civiele
Bescherming.

heeft de operationele eenheid van
Jabbeke bijna 3000 liter stookolie
geruimd op de Schelde. En na de
overstromingen in november
is water vervuild met stookolie
weggehaald uit ondergelopen
kelders waar de stookolietank was
omgevallen. Zo is voorkomen dat het
vervuilde water in het milieu of in
waterwinningsgebieden terecht kwam.

Instorting en
ontploffing
Het aantal interventies na een
instorting of ontploffing is in 2010
meer dan verdubbeld. Dit is te
verklaren door de gasexplosie
in een appartementsgebouw in
Luik waarbij veertien mensen om
het leven kwamen en meer dan
twintig gewonden vielen. De Civiele
Bescherming heeft er dagenlang
puin geruimd en de twee ingestorte
gebouwen gestut.

Storm
Ook het aantal interventies door storm
is gestegen, goed voor in totaal bijna
9% van het totaal aantal gepresteerde
manuren in 2010. Deze stijging is het
gevolg van een hevige storm die op
14 juli over ons land is geraasd. De
Civiele Bescherming heeft die dag
en de volgende al haar beschikbaar
personeel ingezet om mensen te
helpen bij ondergelopen kelders,
weggewaaide daken, omgevallen
bomen op huizen of op de weg.

In november
“2010
zijn ook
58.500 volle
zandzakjes
verdeeld aan
gemeenten en
brandweerkorpsen

”

Pollutie/ vervuiling
De Civiele Bescherming heeft
daarnaast in 2010 vooral
milieuvervuiling bestreden. Meestal
ging het om het opruimen van
olievervuiling op de weg of op het
water. In april 2010 bijvoorbeeld,
De Goliathpomp

Reddingsactie Civiele Bescherming (foto BILD)
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Marianne Frisque (Tubeke) geëvacueerd door duikers van de Civiele Bescherming op 13 november 2010: “Alles wat ik kan zeggen over die dag is dit: die
mannen, zij stonden klaar voor ons!”

Voorbeelden van interventies in 2010:
In België:
• Gasexplosie Luik op 27 januari
• Treinongeval Buizingen op 16 februari
• Olievervuiling in haven van Antwerpen op 29 april
• Overstromingen november over bijna heel het land
• Waterbevoorrading Hemiksem en Schelle in december
Internationaal:
• Aardbeving Haïti. B-FAST-team vertrokken op 13 januari.
• Overstromingen of “flash floods” in Roemenië in de nacht van 1 op
2 juli.
• Overstromingen in Montenegro op 25 november .
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Internationale
relaties

Europese coördinatie

De internationale activiteiten van
de Civiele Veiligheid gebeuren
voornamelijk in het kader van
B-FAST (Belgian First Aid and
Support Team). Deze Belgische
hulp in het buitenland wordt op
Europees niveau gecoördineerd.

De vraag om hulp van een vreemd
land aan de Europese Unie komt
binnen via het MIC (Monitoring
and Information Centre), een
Europees instrument dat dienst doet
als platform voor communicatie,
informatie-uitwisseling en coördinatie
tussen de lidstaten, 24/7. Het MIC
geeft de vraag op haar beurt door
aan de lidstaten. Elk land kan daarop
een voorstel tot bijstand doen.
Dat kan gaan van medische hulp
over beschutting en opvang tot
waterzuivering.

onder puin) een kwaliteitslabel van
de Verenigde Naties behaald. Tijdens
een driedaagse oefening
in reële omstandigheden heeft het
team haar vaardigheden getoond
aan de evaluatoren van de VN. Met
het behaalde kwaliteitslabel worden
de interventiecapaciteiten van de
experten van B-FAST internationaal
erkend.

Kwaliteitslabel
Verenigde Naties
Op 27 mei 2010, heeft het USAR-team
(Urban Search and Rescue, zoeken en
bevrijden van levende mensen

Schema MIC

Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming
Getroffen
land vraagt om hulp
Monitoring and Information Center (MIC)

Vraag wordt doorgegeven aan lidstaten

• Coördinatie
• Training
• Communicatie en
informatiesysteem

België stelt een B-FAST-team samen

• FOD Binnenlandse Zaken
• FOD Buitenlandse Zaken
• FOD Volksgezondheid
• Defensie
• FOD Ontwikkelingssamenwerking

DICa-DIR:
Brandweer/Civiele
Bescherming
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Materieel
en Nieuwe
Technologieën
De dienst Materieel en Nieuwe
Technologieën zorgt voor de

Enkele voorbeelden: 29
brandweerdiensten hebben een
nieuwe autopomp ontvangen, vijf
hebben een autoladder aangekocht,
23 hebben warmtebeeldcamera’s
verworven en de Civiele Bescherming
heeft ondermeer 6 nieuwe
hoogtewerkers ontvangen.

aankoop van materieel voor

Nieuwe technologieën

de brandweerdiensten en

In 2010 heeft de dienst Materieel
en Nieuwe Technologieën een
aantal nieuwe projecten en studies
gerealiseerd en gelanceerd:

de eenheden van de Civiele
Bescherming. Daarnaast kijkt hij
toe op het onderhoud van het
materieel en deelt de dienst zijn
expertise.

Nieuw materieel
Bij de budgetcontrole in juni 2010
is minister van Binnenlandse
Zaken Annemie Turtelboom erin
geslaagd 23 miljoen euro voor de
brandweerhervorming vrij te maken.
Daarvan is drie miljoen euro naar
de persoonlijke uitrusting van de
brandweerlieden gegaan. Zo konden
in 2010 extra subsidies geleverd
worden voor :
• 3.967 brandweervesten
• 3.719 brandweerbroeken
• 3.086 brandweerhelmen.

De Federale Overheidsdienst
Binnenlandse zaken betaalt niet de
volledige kost van het materiaal
dat geleverd wordt aan de
brandweerdiensten maar biedt een
vergoeding tot 75 of 50%.
In 2010 zijn in totaal 391 leveringen
uitgevoerd aan brandweerkorpsen.

29 brand“
weerdiensten
hebben
een nieuwe
autopomp
ontvangen
Aankoop van materieel

• Het krachtige blusvoertuig
“Turbo Jet” om onder andere
plas- of tunnelbranden te
bestrijden. Er is een huurcontract
van tien jaar afgesloten met BASF
Antwerpen waar de Turbo Jet
gestationeerd is. De Turbo Jet is in
mei 2010 in gebruik genomen.
• Het Cobra-blussysteem. Vier
Belgische brandweerkorpsen
(Knokke-Heist, Antwerpen, Luik en
Brussel) testen sinds april 2010 het
COBRA-blussysteem dat van buiten
uit een brand in een gebouw tot
“veilige” proporties kan herleiden
vooraleer de brandweerlieden
overgaan tot een binnenaanval. In
2011 wordt het project geëvalueerd.
• Draagbaar hogedruk blussysteem
voor de brandweer. Deze
kleine bluseenheden van 25
tot 50 liter worden momenteel
getest in de brandweerscholen
van Antwerpen, Gent, Luik en
Brussel. Marc Looze, directeur
dienst Materiaal en Nieuwe
Technologieën: “Brandweerlieden
met kleine bluseenheden op kleine
motorscooters zijn snel ter plaatse
en kunnen een eerste bluspoging
beginnen in afwachting van de
autopompen.” In 2011 wordt een
eerste evaluatie gemaakt.

”
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Hervorming van
de brandweerdiensten
De hervorming van de Civiele
Veiligheid van 15 mei 2007,
kortweg brandweerhervorming
genoemd, voorziet dat de 250
Belgische brandweerkorpsen
gereorganiseerd worden in
32 zones.

over personeel en materiaal. Het
hoofddoel van de schaalvergroting
die gerealiseerd wordt door de
brandweerhervorming is dat de
tussenkomsten door de brandweer
doeltreffender en sneller zouden
verlopen. Het logische gevolg is
meteen dat de interventies ook
veiliger worden voor de burgers en
voor het brandweerpersoneel.
Een prezone bestrijkt geografisch
dezelfde gemeenten als een
brandweerzone maar heeft, in
tegenstelling tot een brandweerzone,
geen rechtspersoonlijkheid.
In de 32ste zone, Namen, is
geen akkoord bereikt tussen de
verschillende burgemeesters om in
2010 een OPZ op te richten.

In 2010 heeft de FOD
Binnenlands Zaken drie
prioriteiten voorop gesteld: de
realisatie van de operationele
prezones, vorming en
rekrutering.

Operationele prezones
In maart 2010 heeft de minister
van Binnenlandse Zaken tijdens de
budgetcontrole 32,6 miljoen in de
wacht gesleept voor de hervorming
van de Civiele Veiligheid. Dankzij dit
budget zijn in oktober en november
2010, 31 van de 32 operationele
prezones voor de brandweer in België
een feit geworden.
De operationele prezones
zijn voorlopers van de 32
hulpverleningszones voorzien door
de brandweerhervorming. Binnen
de operationele prezones of OPZ’s
werken de brandweerkorpsen samen
op het terrein en worden afspraken
gemaakt op managementvlak,

Federaal Kenniscentrum voor de
Civiele Veiligheid
Het Kenniscentrum voor de
Civiele Veiligheid of KCCE is
opgericht in 2008 in het kader
van de hervorming van de
hulpdiensten. Opdracht van
het KCCE is het verzamelen,
verwerken, ontwikkelen en
verspreiden van knowhow en

Opleiding en
rekrutering
Andere realisaties in 2010:
• de basisopleiding van de
brandweer is vernieuwd en
uitgebreid van 90 naar 130 uur.
• Een aantal nieuwe en
gespecialiseerde opleidingen zijn
uitgewerkt en gegeven.
• Er is geïnvesteerd in de individuele
uitrusting van de brandweerlieden.
• Er is gewerkt aan een
ondersteuningscampagne voor
de rekrutering van vrijwillige
brandweerlieden.

expertise over en ten voordele
van de Civiele Veiligheid.

Richtlijnen en
procedures
Het KCCE probeert operationele
procedures en technische richtlijnen
te harmoniseren om zo nauw

Brandweermateriaal.

Activiteitenverslag FOD Binnenlandse Zaken 2010 I 23

mogelijk aan te sluiten op de noden
van het terrein.
Het KCCE heeft in 2010 de basis
gelegd voor een standaardprocedure
omtrent het beveiligen van de plaats
van interventies op de openbare weg,
het redden van grote dieren (zoals
boerderijdieren en wilde dieren),
en nieuwe gezelschapdieren (zoals
slangen, hagedissen en spinnen).
Op 16 december heeft het KCCE,
samen met AGORIA, de federatie
van de technologische industrie,
een conferentie georganiseerd over
fotovoltaïsche panelen. Deze panelen,
waaronder zonnepanelen, kunnen
bluswerken bemoeilijken.

Opleiding
Het Kenniscentrum heeft in 2010,
samen met tal van partners,
maximaal geïnvesteerd in basis- en
gespecialiseerde opleidingen voor
de brandweer. Deze opleidingen
worden gegeven in de provinciale
brandweerscholen. Ze zijn
gefinancierd onder andere dankzij
6 miljoen euro die in maart 2010
zijn vrijgemaakt in het kader van de
brandweerhervorming.

De nieuwe basisopleiding voor
brandweerlieden telt nu 130 uur in de
plaats van 90. De extra 40 uren gaan
bijna allemaal naar praktijkoefeningen
die in zo reëel mogelijke
omstandigheden gebeuren.

De nieuwe
“
basisopleiding
voor brandweerlieden telt nu
130 uur in de
plaats van 90

”

Gespecialiseerde opleidingen gecoördineerd
door het KCCE in 2010:
• Wegcode – beveiliging interventieplaats op
de openbare weg
• Brandpreventie industriële gebouwen
niveau 1 (basis)
• Brandpreventie industriële gebouwen
niveau 2 (gevorderd)
• Hulphondengeleider (instructeur)
• Hulphondengeleider
• Duiker
• Valbeveiliging bij hoogtewerken
• Flash-over (voor opleider), een gevaarlijk
fenomeen waarbij een lokaal plots volledig
in vuur komt te staan
• Flash-over (training)
• Cursus graafmachines voor agenten van de
Civiele Bescherming
• Rijbewijzen C E voor agenten van de Civiele
Bescherming
Oefening in brandweerschool PIVO, Vlaams-Brabant.
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Noodcentrales
100/112
In 2010 heeft het projectteam
112 van de Algemene Directie
Civiele Veiligheid gewerkt
aan een verbeterde werking
van het noodnummer 112. Het
team werkt daarbij samen met
de FOD Volksgezondheid, de
geïntegreerde politie en de
nv ASTRID. Projectleider Jan
Vandendrink: “Streefdoel blijft
om in de komende jaren in
elke Belgische provincie één
noodcentrale te hebben waar
alle oproepen voor dringende
medische hulp, brandweer of
politie terechtkomen.”
Bij een noodoproep in een volledig
geïntegreerde centrale stelt de
calltaker aan de beller een aantal
vragen over wat precies gebeurd is
en vult een gebeurtenisfiche in.
Deze fiche kan tegelijkertijd naar de
3 hulpdiensten (medische, brandweer
en politie) doorgestuurd worden.
Groot voordeel: meteen en op
hetzelfde moment wordt de juiste
hulp gestuurd vanuit de 3 disciplines.
Voordien kwam bijvoorbeeld eerst
de politie ter plaatse die vaststelde
dat er slachtoffers waren. De
ziekenwagen vertrok pas na die
bijkomende oproep van de politie.

Kostbare tijd was verloren gegaan.
Momenteel zijn enkel de
noodcentrales in Vlaams-Brabant
(Leuven) en in Oost-Vlaanderen
(Gent) samengevoegd. Dit
samenvoegen zorgt ervoor
dat alle personeelsleden in de
samengevoegde centrales over
dezelfde informaticaprogramma’s
en –platformen beschikken. In 2010
is onder andere in Oost-Vlaanderen
een upgrade geïnstalleerd van
het Computer Aided Dispatching
(CAD)-systeem van de diensten in
de meldkamer (brandweer, politie,
dringende medische hulp). Hierdoor
kunnen alle personeelsleden
in de noodcentrales onderling
gebeurtenisfiches uitwisselen.
Ter voorbereiding van de
samenvoeging van de meldkamers
voor de provincie Namen zijn de
grenzen van de gebieden waarvoor
de verschillende Waalse hulpcentra
bevoegd zijn, bijgestuurd zodat
die gebieden samenvallen met de
provinciegrenzen.
In 2010 is ook intensief gewerkt
aan de standaardisering van een
aantal werkingsprocedures zodat
een noodoproep steeds op dezelfde
manier behandeld wordt:
• Doorschakelen : burgers die
112 draaien en in de meldkamer
van de dienst 100 (brandweer en
dringende medische hulp) terecht
komen maar politiehulp vragen,
worden doorgeschakeld naar het
nummer 101.
• Medische oproepen en privacy:
soms staat medische informatie op
de gebeurtenisfiche. In sommige
gevallen is het immers van belang
dat de politie ook zo snel mogelijk
op de hoogte wordt gebracht. Om
de privacy van de slachtoffers te
beschermen en om te vermijden
dat het medisch beroepsgeheim
wordt geschonden, is een
duidelijke richtlijn uitgevaardigd.

• Uniforme gebeurtenissenlijst
voor brandweerinterventies: nu
in gebruik in alle meldkamers
In Gent is in 2010 ook een “simulatiemeldkamer 112” geïnstalleerd waar
brandweer en dringende medische
hulp het systeem van de toekomst
kunnen zien en testen: een calltaker
noteert de informatie van de beller
en op een tweede scherm ziet de
brandweer meteen of hij moet
uitrukken. Op een derde scherm
ziet de collega van de medische
hulpverlening tegelijkertijd of een
ziekenwagen moet gestuurd worden.
Tot slot, om de zichtbaarheid van het
noodnummer 112 te verhogen hebben
de ministers van Binnenlandse
Zaken, Annemie Turtelboom, en
van Volksgezondheid, Laurette
Onkelinx op 11 februari 2010 (11/2)
het nieuwe logo 112 ingehuldigd. Het
logo is intussen te zien op bijna alle
brandweervoertuigen, ambulances,
Medische Urgentiegroepen (MUG) en
Paramedische Interventieteams (PIT).
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Brandweerman Michel Dewaelheyns uit Landen op oefening in de brandweerschool PIVO in Asse: “Deze oefeningen flash-over zijn zeker nodig voor de
ervaring én om onze conditie op peil te houden.”
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Elektronische identiteitsbewijzen
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eID
De elektronische identiteitskaart (eID) is in 2004
ingevoerd in alle Belgische
gemeenten. De kaart, ter
grootte van een bankkaart,
vervangt de oude identiteitskaarten. Sinds eind 2009
heeft elke Belgische burger
ouder dan 12 jaar een eID in
zijn bezit. Eind 2010 waren
er 8.231 .976 eID-kaarten
uitgereikt.
De eID is een zeer veilige
identiteitskaart en u kan ze
gebruiken voor heel wat
toepassingen waaronder uw
belastingsaangifte invullen
(Tax on Web), documenten
aanvragen bij uw gemeente
(gemeentelijk e-loket), een
uittreksel vragen uit het
Rijksregister, …. .
De huidige eID kaarten zijn
vijf jaar geldig. In 2010 heeft
de ADIB voorbereidingen
getroffen om de geldigheidsduur van de kaart te verlengen naar tien jaar. Daarvoor
loopt een studie die nagaat
of de veiligheid van de eID
wordt aangetast door een
verlenging. Een verlenging
zou ook betekenen dat de
certificaten die zich bevinden
op de chip van de eID moeten worden aangepast. Het
dossier wordt verder behandeld in 2011.
Kids-ID
De Kids-ID is het reis- en
identiteitsdocument voor
Belgische kinderen jonger
dan 12 jaar. Het vervangt
het vroegere witte, kartonnen pasje. De Kids-ID een
geldig reisdocument en kan
dienen als toegangskaart tot
de bibliotheek of zwemclub,

m
u
entr

als lidkaart van de sportclub
of om zich in te schrijven op
school.
Eind december 2010 hebben 561.179 kinderen een
Kids-ID op zak tegenover
188.156 eind 2009. Dit
betekent dat eind 2010 42
% van de Belgische kinderen
jonger dan 12 beschikt over
een Kids-ID.
Momenteel is de Kids-ID niet
verplicht. U moet wel een
Kids-ID op zak hebben als u
met uw kind naar het buitenland reist. Het is ook belangrijk dat u de kaart tijdig
aangevraagd. In 2010 heeft
de ADIB ouders gesensibiliseerd voor het tijdig aanvragen via affiches die naar alle
gemeenten zijn gestuurd en
via media-advertenties.
In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen om de Kids-ID
te veralgemenen naar alle
Belgische kinderen jonger
dan 12 jaar. Dit vraagt een
aanpassing van het Koninklijk
Besluit.

Vreemdelingenkaart
Sinds 2008 vervangt de
elektronische vreemdelingenkaart de vroegere witte, gele
en blauwe kartonnen vreemdelingenkaarten. Eind 2010
zijn er al 666.604 Vreemdelingenkaarten uitgereikt. Eind
2009 zijn er 498.303 geteld.
De Vreemdelingenkaart
voor niet EU-burgers zal in
de toekomst van uitzicht
veranderen. Er zullen onder
andere biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken,
aan toegevoegd worden. De
foto zal ook aan strengere
normen moeten voldoen, de
zogenaamde ICAO –normen
(International Civil Aviation
Organisation) .

Belgische ambassades en
beroepsconsulaten klaar voor
eID
Het aantal Belgen dat voor
een langere periode in het
buitenland verblijft en zich
ingeschreven heeft in een
diplomatieke post bedraagt
ongeveer 354 000.
Vandaag kunnen ook zij beschikken over een eID (elektronische identiteitskaart)
met alle voordelen die daaraan verbonden zijn.
De eerste eID is in het buitenland uitgereikt op vier
juni 2009 op het Consulaat
in Rijsel. Sinds 1 december
2010 zijn alle Belgische ambassades en beroepsconsulaten uitgerust met de nodige
apparatuur om de eID aan
te vragen en af te leveren.
Deze snelle ontplooiing kwam
er dank zij de uitstekende
samenwerking tussen de
FOD Binnen- en Buitenlandse
Zaken.
eID workshops
In 2010 heeft de ADIB
interactieve eID-workshops
georganiseerd om de burgers
vertrouwd te maken met
alle mogelijkheden die de eID
biedt. Dde deelnemers installeren zelf een kaartlezer
en gebruiken enkele eID-toepassingen, zoals een treinticket kopen of Tax-on- Web
raadplegen. In 2010 hebben
al meer dan 1000 personen
deelgenomen.
Op de dag van de aftrap, 21
juli 2010, hebben 752 burgers deelgenomen.
Geïnteresseerde verenigingen, organisaties, gemeentebesturen, .... kunnen een
eID-workshop bestellen bij
de Algemene Directie Instellingen en Bevolking.

De Kustwacht waakt over de
“
zee. Het Crisiscentrum is daarbij
een waardevolle partner.

”

Ulrike Vanhessche van de Kustwacht (Oostende)
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Algemene directie
Crisiscentrum
Anticiperen om
beter te beheren
De veiligheid van de burger

Actieve
waakzaamheid,
24u op 24

staat centraal in de werking

De medewerkers van de

van het Crisiscentrum. De klok

Permanentiedienst volgen 24 uur

rond volgt het de actualiteit

per dag de actualiteit op de voet

op en “Anticiperen om beter

en houden daarbij alle mogelijke

te beheren” is het devies.

zaken die de veiligheid van het

Concreet betekent dit dat

land of van de bevolking kunnen

het Crisiscentrum een vitaal

raken, scherp in het oog.

informatiekruispunt is waar

Als een noodsituatie opduikt, wordt
die snel geanalyseerd, worden de
betrokken partners ingelicht en
is er overleg zodat een nationale
crisisstructuur kan worden opgezet
als dat vereist blijkt.
Om zeer snel een nationale structuur
voor crisisbeheer te kunnen
activeren, beschikt het Crisiscentrum
over verschillende middelen en
procedures. Het Crisiscentrum
kan meteen betrokken diensten en
overheden alarmeren en informeren.
Het kan ook gespecialiseerde
infrastructuur ter beschikking stellen
van het crisisbeheer.

permanent gewaakt wordt
over de veiligheid en waar snel
gereageerd wordt indien nodig.
Bij een noodsituatie zorgt het
Crisiscentrum ervoor dat de
inspanningen van alle betrokken
diensten op elkaar afgestemd
zijn. Het gaat om diensten zoals
hulp- en interventiediensten
(brandweer, medici, politie, civiele
bescherming…), gemeentelijke,
provinciale, regionale, nationale en
internationale overheden.
Directeur-generaal Jaak Raes: “Ons
doel is: ervoor zorgen dat elke keer
opnieuw de juiste maatregelen
worden genomen om de burgers zo
goed mogelijk te beschermen.”

Eén van de procedures is
bijvoorbeeld het Early Warning
System (EWS) dat geactiveerd wordt
bij een mogelijke dreiging tegen één
of meer ondernemingen. Via het EWS
worden bedrijven snel gealarmeerd
en wordt meteen informatie
uitgewisseld tussen de overheid

en de private sector. In 2010 zijn
negentien berichten verstuurd via het
EWS tegenover zeven in 2009.
Net zoals het jaar voordien zijn
in 2010 vooral dreigingen vanuit
anarchistische milieus vastgesteld.
Enkele evenementen die het
Crisiscentrum in 2010 heeft
gevolgd:
Zware ongevallen
• Gasontploffingen in Luik (27/01)
en Schaarbeek (25/09).
• Treinongeval in Buizingen (15/02).
• Ontploffingen in de munitiefabriek
Mecar (07/09).
Natuurrampen
• Aardbevingen in Haïti met
zending van B-FAST (12/01) en in
Chili (27/02).
• Aswolk van de IJslandse vulkaan
die het Europese luchtruim
blokkeert (15/04).
• Koudste winter in 14 jaar, hittegolf
(11/07) en zomerse storm
(14/07).
• Overstromingen die veel
Belgische gemeenten en
provincies getroffen hebben (1314/10).
Verstoringen van de openbare orde
• Oproer in Sint-Gillis (12/04).
• No Border Camp (7/10).
Beschermde personaliteiten en
instellingen
• Europees voorzitterschap (van
1/7 tot 31/12) en Top Europa Azië (4-5/10).
• Europese topconferenties (11/2,
25-26/3, 7/5, 17-18/6, 21-22/10,
16-17/12).

28 I Activiteitenverslag FOD Binnenlandse Zaken 2010

Beheer van
dagelijkse
gebeurtenissen
en noodsituaties
Ondersteuning bij
noodsituaties
Op basis van alle vergaarde
informatie beheert het Crisiscentrum
grote en minder grote noodsituaties
van korte of lange duur. De dienst
coördineert de verschillende
maatregelen die de betrokken
partners (overheden, privébedrijven,
instellingen enz.) genomen hebben
en zorgt ervoor dat die maatregelen
op het terrein coherent zijn en ook zo
worden uitgevoerd.
Het Crisiscentrum volgt ook
de concrete uitvoering van de
maatregelen op en houdt de
actualiteit bij zodat de maatregelen
eventueel kunnen worden aangepast.
Einde van de grieppandemie
Vanaf maart 2009 is het griepvirus A/
H1N1 opgedoken in de meeste landen
van de wereld. Het Crisiscentrum
heeft alle betrokken diensten
gecoördineerd: Volksgezondheid,
Interministerieel Commissariaat
Influenza, Buitenlandse Zaken,
Mobiliteit, Economie,... Op 25 maart
2010 is de federale fase officieel
opgeheven.

Openbare orde
en veiligheid

Het Crisiscentrum waakt ook
dagelijks over de handhaving van de
openbare orde. Het is belast met de
organisatie en opvolging van grote
evenementen zoals een Europese top
om de veiligheid van personaliteiten,
goederen en instellingen te
waarborgen.

In 2010 heeft het Crisiscentrum 47
dossiers ontvangen in het kader
van de bescherming van bedreigde
personen. In 34 daarvan is het
Crisiscentrum opgetreden. Deze
hadden, net zoals voorgaande
jaren, voornamelijk betrekking op
magistraten en politieambtenaren
waarop een dreiging rustte in het
kader van een gerechtelijk onderzoek
waaraan zij werkten.

Betogingen
In 2010 hebben meer dan 600
betogingen plaatsgevonden in België.
Het Crisiscentrum heeft voor elk
daarvan een evaluatie gevraagd met
het oog op de mogelijke gevolgen
voor de veiligheid en de openbare
orde (verkeerscirculatie, risico op
ordeverstoring, …).
Bescherming van personaliteiten
en bedreigde personen
Het Crisiscentrum houdt voorts de
veiligheid van staatshoofden en
politici bij een bezoek aan ons land
in het oog. In 2010 zijn de bezoeken
van 4.400 personaliteiten aan ons
land geanalyseerd en telkens zijn
beschermingsmaatregelen genomen.

Bescherming van personaliteiten
4.400
3.430
2.885

2.900

2004

2005

3.620

3.910

3.646

2.400

Ondersteuning aan lokale
overheden
Het Crisiscentrum biedt de
burgemeesters en gouverneurs
ondersteuning als ze geconfronteerd
worden met een noodsituatie op
hun grondgebied. In 2010 heeft het
Crisiscentrum o.a. steun verleend op
het vlak van alarmering en informatieuitwisseling bij de overstromingen
in november, het treinongeval in
Buizingen en de gasontploffingen in
Luik en Schaarbeek.

2003

2006

2007

2008

2009

2010
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Belgische
voorzitterschap van
de Europese Unie
Als hoofdstad van de Europese Unie
is Brussel de plek waar staatshoofden
en regeringsleiders regelmatig
vergaderen. Bovenop de Europese
toppen die vier keer per jaar
plaatsvinden, is 2010 ook gekenmerkt
door het Belgische Voorzitterschap
van de Europese Unie met als
uitschieter de achtste EuropeesAziatische top (ASEM) op 4 oktober
2010.
Om de veiligheid van deze top, een
evenement van grote omvang, te
garanderen heeft het Crisiscentrum
belangrijk voorbereidings- en
opvolgingswerk geleverd om:
• specifieke dreigingen te
analyseren;
• 45 delegaties gedurende vier
dagen te omkaderen;
• veiligheidsmaatregelen op maat

te treffen die bijdragen tot de
bescherming van 36 staatshoofden
en regeringsleiders;
• de drie sites te beveiligen waar de
top plaatsgevonden heeft, alsook
de hotels en ambassades en de
afgelegde trajecten;
• specifieke maatregelen voor het
luchtruim te nemen;
• het goede verloop van
verscheidene betogingen op te
volgen.

Veiligheidsmaatregelen bij
grote processen
Het Crisiscentrum analyseert
en coördineert eveneens de
veiligheidsvoorzieningen die worden
ingesteld bij grote processen,
zowel voor de veiligheid tijdens de
transporten van gevangenen, de
veiligheid van de justitiepaleizen en

die van de magistraten. Dat is in
2010 gebeurd voor de processen
van Malika El-Aroud & co en Marcel
Habran.

Bestrijding van
terrorisme
De opvolging van alle mogelijke
terroristische dreigingen behoort
ook tot het takenpakket van het
Crisiscentrum. Het gaat daarbij
vooral over evenementen die in
België een impact (kunnen) hebben
op de veiligheid van personen en
instellingen, zoals de verdachte
pakjes die bij ambassades in Europa
zijn aangetroffen en het advies van
de Verenigde Staten over reizen in
Europa.
In het kader van het Belgische
voorzitterschap van de Europese
Unie heeft het Crisiscentrum gezorgd
voor het voorzitterschap van een
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Werkgroep Terrorisme. België heeft
zijn voorzitterschap gericht op de
samenwerking tussen de publieke
en private sector op het gebied van
springstoffen, de verwezenlijking
van een plan voor de bestrijding van
mogelijke CBRN-aanvallen (chemisch,
biologisch, radiologisch, nucleair),
alsook over de radicalisering (meer in
het bijzonder de detectie ervan door
de diensten op het terrein).
Een actieplan voor de veiligheid
van het luchtvrachtvervoer is
goedgekeurd door de Raad Justitie
en Binnenlandse Zaken. In dat plan
worden een reeks maatregelen
gedetailleerd voor een Europese
coördinatie en een harmonisering van
de controles.

Crisiscentrum de burgemeesters over
de veiligheid van autowedstrijden
op Belgisch grondgebied. In 2010
heeft de Rallycommissie 70 dossiers
behandeld.

Advies over veiligheid bij autowedstrijden.

Veiligheidsadviezen
voor alle rally’s

Risico’s identificeren
om te anticiperen
De directie Noodplanning van het
Crisiscentrum is belast met nationale
noodplannen. Ze analyseert de
verschillende situaties en detailleert
de maatregelen en de procedures
die gevolgd moeten worden bij
een zwaar ongeval waarvoor
nationale coördinatie vereist is.
Het Crisiscentrum werkt in een
multidisciplinaire context samen
met de gemeentelijke, provinciale
en internationale overheden,
alsook met de eventueel betrokken
ondernemingen.
Risico’s waarvoor noodplannen
gemaakt worden, zijn
bijvoorbeeld een omvangrijke
stroompanne, overstromingen, een
luchtvaartongeval, een terroristische
dreiging (CBRN)… Twee thema’s die
in het bijzonder worden behandeld
zijn de risico’s op chemische en
nucleaire ongevallen.

Kritieke infrastructuur
in België in een
Europees kader
De directie Kritieke Infrastructuur
is belast met de toepassing van
het Europees programma EPCIP
(European Programme for Critical
Infrastructure Protection) in
België. Dit programma erkent dat
de overheid grote inspanningen
levert en stelt dat voortaan
ook de uitbaters van kritieke
infrastructuurvoorzieningen en
van andere nationale en lokale
zenuwpunten zelf moeten voorzien
in een beveiligingsplan en in
operationele samenwerking met de
overheid.
2010 is vóór alles een jaar geweest
van complex juridisch werk en
intensieve onderhandelingen
met verschillende ministeriële
departementen.

Noodplanning

Meer dan 600 betogingen in 2010 in België.

Ook op zee aandacht
voor safety & security

Seveso-noodplanning
Een Seveso-onderneming is een
onderneming met activiteiten die
verband houden met de behandeling,

Het Crisiscentrum is afwisselend
voorzitter van de Structuur
Kustwacht. Het is belast met
de samenwerking tussen de 17
officiële instanties (op gewestelijk
en federaal vlak) die bevoegd zijn
voor de Noordzee. In 2010 is onder
andere gewerkt aan de invulling van
de bestuurlijke overheid op zee,
waardoor ook een actualisatie van
het Rampenplan Noordzee wordt
voorzien en een toevluchtshaven
voor schepen in nood wordt
geïdentificeerd. (www.kustwacht.be)

Via de Rallycommissie adviseert het
Noodplanoefening Beveren: decontaminatie bus met geëvacueerden.
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de aanmaak, het gebruik of de opslag
van gevaarlijke stoffen. Dergelijke
ondernemingen moeten de specifieke
veiligheidsregels respecteren en een
intern noodplan installeren.
Er zijn 373 Sevesosites in België,
waarvan 180 ‘hogedrempelsite’
worden genoemd, omdat ze een
groter risico voor hun omgeving
kunnen vormen dan andere
bedrijven. Voor deze 180 sites
moeten de betrokken overheden een
bijzonder nood- en interventieplan
(BNIP) opstellen. Dit plan wordt om
de drie jaar herzien door de diensten
van de gouverneurs.
In 2009 is de Belgische staat
veroordeeld door het Europese
Hof van Justitie, omdat 87 externe
noodplannen niet volgens de regels
waren uitgewerkt. Het Crisiscentrum
heeft daarop de gouverneurs
verzocht de ontbrekende BNIP’s
uit te werken. De 180 BNIP’s waren
allemaal klaar op 31 maart 2010.
Nucleaire noodplanning
Ondanks alle interne en externe
veiligheidsvoorzieningen die de
overheden en uitbaters in plaats
stellen, kan een incident nooit
worden uitgesloten. In 2010 heeft

het Crisiscentrum belangrijk werk
verricht in de operationalisering
van de nucleaire interventiezones.
Hierdoor kunnen brandweer en
politie bij een nucleair ongeval sneller
en doeltreffender optreden.

Ondersteuning
Het Crisiscentrum stelt, mede
via het Hoger Instituut voor de
Noodplanning, zijn expertise ter
beschikking van alle Belgische
hulp- en interventiediensten. Het
ondersteunt de provinciale en
gemeentelijke overheden bij het
doorvoeren van hun beleid voor de
noodplanning en het crisisbeheer.
De actoren van het crisisbeheer
informeren en opleiden
Enkele voorbeelden van opleidingen
die het Crisiscentrum organiseert:
• Opleiding crisiscommunicatie:
een honderdtal sessies voor
alle verantwoordelijken voor
de crisiscommunicatie van
de Belgische provincies en
gemeenten.
• Infosessies voor lokale overheden
in het kader van de nationale
informatiecampagne over het
nucleair risico (Borssele, MolDessel, Tihange, Fleurus, Chooz)
en in het kader van een oefening
bij het IRE.
Noodplanoefeningen
Regelmatig zijn er
noodplanoefeningen waarbij alle
betrokkenen op het terrein de
procedures voor noodsituaties
kunnen inoefenen zodat de
noodplannen indien nodig gewijzigd
en verbeterd kunnen worden.
In 2010 is een evacuatieoefening
georganiseerd met 1.000 personen
(waaronder 600 leerlingen) rond
de kerncentrale in Doel. Andere
oefeningen uit 2010 zijn bijvoorbeeld
een grensoverschrijdende oefening
rond de kerncentrale in Chooz (FR)

Koeltoren nuclaire centrale Doel.

en een coördinatie-oefening rond het
IRE in Fleurus, …
Bij deze noodplanoefeningen zijn
volgende elementen aan bod
gekomen:
• De registratie en het onthaal
van geëvacueerden alsook de
ontsmetting van personen en
voertuigen bij de evacuatieoefening
naar een opvangcentrum in domein
Puyenbroeck in Wachtebeke.
• De ontplooiing van de
Belgische crisisstructuren,
alarmering en overleg met de
Franse overheden in het kader
van grensoverschrijdende
samenwerking.
• De coördinatie tussen de
verschillende overheden en
diensten op basis van het
vernieuwde provinciale nood- en
interventieplan voor het IRE, en de
installatie van een veiligheidszone
door de politiediensten.
Naast de oefeningen rond
de nucleaire sites neemt het
Crisiscentrum ook deel aan simulaties
georganiseerd door lokale overheden.
In 2010 heeft het Crisiscentrum
deelgenomen aan tien federale
oefeningen en 26 provinciale
oefeningen.
Internationale samenwerking
Voor de noodplanning en het
crisisbeheer is het belangrijk nauw
samen te werken met de Europese
partners. Naast de nucleaire oefening
voor de EDF-kerncentrale in Chooz,
zijn in 2010 akkoorden afgesloten met
Nederland, Frankrijk, de deelstaat
Noordrijn-Westfalen in Duitsland en
in Beneluxverband...
De nucleaire en Sevesofondsen
voor de veiligheid rond de sites
Het veiligheidsbeleid voor de sites
rond nucleaire en Sevesobedrijven
wordt gefinancierd door de nucleaire
en Sevesofondsen. Deze fondsen
worden gespijsd door de betrokken
ondernemingen.
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Crisiscentrum staat dag
en nacht ter beschikking
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Infrastructuur
voor crisisbeheer

sirenes. In samenwerking met de
operationele eenheden van de Civiele
Bescherming worden deze sirenes
dagelijks onhoorbaar getest en elk
trimester hoorbaar getest.

apr/08

De fondsen zijn in 2010 vooral
aangewend voor:
• het Sevesofonds: materiaal voor
de hulpdiensten (blusschuim,
chemische filters…), opleidingen
om de veiligheidsrapporten te
evalueren, een audit over de
noodplanningszones, …
• het nucleair fonds: materieel
voor de hulpdiensten
(beschermende kledij…), een
nationale informatiecampagne
over het nucleair risico en de
predistributie van jodiumtabletten,
de vernieuwing van het
videoconferentiesysteem voor de
nucleaire sites, …

Test OK
Aantal sirenes
Succes %

om het crisisbeheer te
ondersteunen met een aantal
gespecialiseerde of meer
algemene zaken zoals het
geografisch Informatiesysteem,
videoconferentie-faciliteiten,
noodgenerator, sirenes enz.
554 sirenes om burgers te
alarmeren
Sinds eind 2009 beheert het
Crisiscentrum het netwerk van
sirenes waarmee de bevolking
kan worden gewaarschuwd bij
een ongeval in een Sevesoonderneming of op een nucleaire
site. Eind 2010 telt dit netwerk 554

De dienst Alarmering breidt
de mogelijkheden uit om de
bevolking te alarmeren via
andere communicatiemiddelen. In
samenwerking met de federatie van
doven en gehoorgestoorden loopt
een project voor alarmering per sms.
Er is ook een studie opgestart voor
een alarmeringssysteem dat gebruik
maakt van verschillende kanalen.
Thierry Davier, dienst Alarmering:
“Onze doelstelling is eenvoudig:
zoveel mogelijk burgers alarmeren
via een waaier van kanalen
(sirenes, sms, e-mail, elektronische
informatieborden, social media, …)”.

410 Regetel-telefoontoestellen
voor een privaat telefonienetwerk
Met Regetel beschikt het
Crisiscentrum over een volledig
autonoom telecomnetwerk, waaraan
410 telefoontoestellen en faxen zijn
verbonden in meer dan 90 sites
in heel België. De goede werking
van dit parallelle netwerk wordt
om de 60 seconden gecontroleerd.
Dankzij dit crisisnetwerk zijn o.a.
de provinciale crisiscentra, de
permanente eenheden van de Civiele
Bescherming en de 100-centra ervan
verzekerd dat ze permanent met
elkaar in verbinding staan.
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Ruf Nachtergaele (Frasnes-les-Anvaing) woont naast een Seveso-bedrijf met een sirene op het dak: “Die sirene is mijn luidruchtigste buurvrouw. Hopelijk
kan ik haar lawaai vertrouwen.”

Seveso-sirene voorzien van zonnepaneel.
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“benMetik detochKids-ID
een
beetje volwassen.
Fenne Maris (Berlare)

”
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Algemene Directie
Instellingen en Bevolking
De Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) waakt over de democratische
rechten en de identiteit van de burger.
Deze directie produceert en verdeelt de elektronische identiteitskaart, de
vreemdelingenkaart en de Kids-ID. Ook het rijksregister, de centrale databank waarin alle
bevolkingsgegevens worden opgeslagen, wordt door deze directie beheerd.
De ADIB zorgt tenslotte telkens weer voor een vlot en democratisch verloop van de
verkiezingen.

Elektronische
identiteits
bewijzen
eID

De elektronische identiteitskaart (eID)
is in 2004 ingevoerd in alle Belgische
gemeenten. De kaart, ter grootte van
een bankkaart, vervangt de oude
identiteitskaart. Sinds eind 2009
heeft elke Belgische burger ouder
dan 12 jaar een eID in zijn bezit. Eind
2010 waren er 8.231 .976 eID-kaarten
uitgereikt.
De eID is een zeer veilige
identiteitskaart en u kan ze gebruiken
voor heel wat toepassingen
waaronder uw belastingsaangifte
invullen (Tax on Web), documenten
aanvragen bij uw gemeente
(gemeentelijk e-loket), een uittreksel
vragen uit het Rijksregister, …. .
De huidige eID kaarten zijn vijf
jaar geldig. In 2010 heeft de ADIB
voorbereidingen getroffen om de
geldigheidsduur van de kaart te
verlengen naar tien jaar. Er loopt een
studie die nagaat of de veiligheid
van de eID wordt aangetast door
een verlenging. Een verlenging zou

ook betekenen dat de certificaten
die zich bevinden op de chip van de
eID moeten worden aangepast. Het
dossier wordt verder behandeld in
2011.

8.231 .976
“eID-kaarten
eind 2010
Kids-ID

”

De Kids-ID is het geldige reis- en
identiteitsdocument voor Belgische
kinderen jonger dan 12 jaar. Het
vervangt het vroegere witte,
kartonnen pasje. De Kids-ID kan
ook dienen als toegangskaart tot de
bibliotheek of zwemclub, als lidkaart
van de sportclub of om zich in te
schrijven op school.
Eind december 2010 hebben
561.179 kinderen een Kids-ID op zak
tegenover 188.156 eind 2009. Dit
betekent dat eind 2010 42 % van
de Belgische kinderen jonger dan 12
beschikt over een Kids-ID.
Momenteel is de Kids-ID niet
verplicht in België. U moet wel een
Kids-ID op zak hebben als u met uw

kind naar het buitenland reist. Het
is ook belangrijk dat u de kaart tijdig
aanvraagt. In 2010 heeft de ADIB
ouders gesensibiliseerd voor het
tijdig aanvragen van de Kids-ID.
De actie omvatte affiches die naar de
gemeenten zijn gestuurd en mediaadvertenties.
In 2010 zijn de voorbereidingen
getroffen om de Kids-ID te
veralgemenen naar alle Belgische
kinderen jonger dan 12 jaar. Dit vraagt
een aanpassing van het Koninklijk
Besluit.

Vreemdelingenkaart

Sinds 2008 vervangt de elektronische
vreemdelingenkaart de vroegere
witte, gele en blauwe kartonnen
vreemdelingenkaarten. Eind 2010 zijn
er al 666.604 Vreemdelingenkaarten
uitgereikt. Eind 2009 waren er
498.303 geteld.
De Vreemdelingenkaart voor niet
EU-burgers zal in de toekomst
van uitzicht veranderen. Er zullen
onder andere biometrische
gegevens, zoals vingerafdrukken,
aan toegevoegd worden. De foto zal
ook aan strengere normen moeten
voldoen, de zogenaamde ICAO –
normen (International Civil Aviation
Organisation) .
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Belgische ambassades
en beroepsconsulaten
klaar voor eID
Het aantal Belgen dat voor een
langere periode in het buitenland
verblijft en zich ingeschreven heeft
in een diplomatieke post bedraagt
ongeveer 354 000.
Vandaag kunnen ook zij beschikken
over een eID (elektronische
identiteitskaart) met alle voordelen
die daaraan verbonden zijn.
De eerste eID is in het buitenland
uitgereikt op vier juni 2009 op het
Consulaat in Rijsel. Sinds 1 december
2010 zijn alle Belgische ambassades
en beroepsconsulaten uitgerust met
de nodige apparatuur om de eID
aan te vragen en af te leveren. Deze
snelle ontplooiing kwam er dank zij
de uitstekende samenwerking tussen
de FOD Binnen- en Buitenlandse
Zaken.

eID workshops
In 2010 heeft de ADIB interactieve
eID-workshops georganiseerd om
de burgers vertrouwd te maken met
alle mogelijkheden die de eID biedt.
De deelnemers installeren zelf een
kaartlezer en gebruiken enkele eIDtoepassingen, zoals een treinticket
kopen of Tax-on- Web raadplegen.
In 2010 hebben al meer dan 1000
personen deelgenomen.
Op de dag van de aftrap, 21 juli
2010, hebben nog eens 752 burgers
deelgenomen.
Geïnteresseerde verenigingen,
organisaties, gemeentebesturen, ....
kunnen een eID-workshop bestellen
bij de Algemene Directie Instellingen
en Bevolking.

Veiligheid
Identiteitsdocument
of paspoort kwijt?
Verwittig onmiddellijk
DOCSTOP
DOCSTOP is van overal ter wereld
bereikbaar via het gratis nummer
0080021232123 om het verlies of de
diefstal te melden van een paspoort,
eID, Kids-ID of elektronische
verblijfstitels. In de toekomst worden
daar nog andere documenten aan
toegevoegd. Christiane Rouma,
directrice van het Rijksregister:
“Een gouden tip om het DOCSTOPnummer altijd bij je te hebben: stop
het in je gsm!”
De oproepen naar DOCSTOP
komen toe op de Helpdesk, waar
de oproeper wordt geïdentificeerd
aan de hand van zijn gegevens in
het Rijksregister. De gegevens van
verlies en diefstal worden ingevoerd
in Checkdoc waardoor het document
“geblokkeerd” wordt. Het slachtoffer
ontvangt meteen alle nuttige
inlichtingen om zo snel als mogelijk
nieuwe documenten aan te vragen.
In 2010 heeft DOCSTOP 204.917
oproepen ontvangen tegenover
216.267 in 2009. Onder oproep
verstaan we elke aangifte van een
verloren, gestolen of teruggevonden
kaart door burgers, de politie en
gemeenten.
Informatie over DOCSTOP is beschikbaar
op https://www.docstop.be.

CHECKDOC
Identiteitsfraude is wereldwijd
een van de sterkst stijgende
misdrijven. Het verwerven van
een andere identiteit kan op vele
manieren. Diefstal van iemands
identiteitsdocumenten is er één van.
Via CHECKDOC kan iedereen te
weten komen of een Belgisch
identiteitsdocument verloren,
gestolen geannuleerd of vervallen
is. Het volstaat te surfen naar
https://www.checkdoc.be en het
nummer van het document in te
voeren. Indien er iets mis is met het
document ontvangt de aanvrager een
“HIT”. Zo kan een autoverhuurder
in Spanje bijvoorbeeld, gemakkelijk
vaststellen of de man die voor hem
staat een geldig document voorlegt.
Dat deze toepassing tegemoet
komt aan de verzuchtingen van
heel wat sectoren bewijzen de
cijfers. In 2010 steeg het aantal
gebruikers van CHECKDOC tot 6 219
tegenover 3.745 in 2009. Het aantal
raadplegingen liep op tot 129 892
(gemiddeld 10.824 per maand) in
2010 tegenover 147.947 in 2009.
CHECKDOC geeft ook heel wat
informatie over het misbruik van
identiteitsdocumenten in bepaalde
sectoren. Zo is bijvoorbeeld
vastgesteld dat in de periode 20092010 in de banksector 4,4 % van
de geraadpleegde identiteitskaarten
aanleiding geeft tot een HIT. In de
telecomsector is dat 22,7 %.
De projecten Doc Stop en Checkdoc
zijn tot stand gekomen dankzij de
samenwerking met de Algemene
Directie Veiligheid en Preventie (FOD
Binnenlandse Zaken), de Federale
Politie, de FOD Buitenlandse Zaken
en de FOD Mobiliteit.

Identiteitsfraude
Het project ASINP (Strengthening
Architectures for the Security of
Identification of Natural Persons
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Marie-Paule Bietheres ( bureau verkiezingen, stad Luik): “Bij de verkiezingen vormen wij de schakel tussen de burger en het stemhokje.”

in the European Union) is in het
leven geroepen ter bestrijding van
de identiteitsfraude op Europees
vlak. Het Belgische voorzitterschap
van de EU-Raad was de gedroomde
gelegenheid om dit project te
lanceren.
Luc Vanneste, directeur-generaal
bij de ADIB: “Identiteitsfraude is
uitgegroeid tot een snel groeiend
misdrijf, wereldwijd en ook binnen
de EU. Het is een grote bedreiging
voor het vrijwaren van de rechten
en vrijheden van de EU-burgers.
Slachtoffers staan in veel gevallen
voor de onmogelijke taak om hun
onschuld te bewijzen.”
Als eerste stap brengt het project
in kaart welke de sterktes, zwaktes,
opportuniteiten en bedreigingen
zijn in de creatie, registratie en het
gebruik van de identiteit in elke
Europese lidstaat. Al die analyses
zullen gebundeld worden tot een
algemene analyse. ASINP stelt

ook voor om de samenwerking
tussen de lidstaten op het vlak van
identiteitsbeheer te versterken door
de uitwisseling van informatie en
“good practices”.
De ADIB heeft, samen met Frankrijk,
Portugal en Roemenië een voorstel
ingediend bij de Europese Commissie.
Een goedkeuring van het project, en
de daarmee samengaande budgetten,
wordt verwacht in het eerste
semester van 2011. Vanaf dan wordt
de uitbreiding van het project naar
alle lidstaten ingezet.
2010: het jaar van de voorbereiding.
Het project is in eerste instantie
voorgesteld aan Hongarije, Frankrijk,
Nederland, Portugal en Luxemburg.
Aan deze landen is op 19 februari
2010 gevraagd de vragenlijst over
de identiteitsketen in hun land in te
vullen.
Het project en de eerste resultaten
van België en Nederland zijn
voorgesteld op 27 en 28 mei 2010

tijdens het tweedaagse colloquium
“Identiteitsfraude” in het Europese
Parlement waar 16 sprekers meer dan
1.500 bezoekers ingelicht hebben
over het belang van de strijd tegen
identiteitsfraude.
Onder het Belgische voorzitterschap
van de EU-raad heeft de ADIB zijn
volle medewerking verleend aan het
opstellen en de verdediging van de
raadsbesluiten over de preventie van
en de strijd tegen identiteitsfraude.

Identiteits
“fraude
is
uitgegroeid tot
een snel
groeiend
misdrijf

”
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Verkiezingen
Vervroegde
verkiezingen 2010
Het was al van 1987 geleden
dat vervroegde verkiezingen
plaatsvonden. Destijds was er ook
nog geen sprake van elektronisch
stemmen.
Etienne van Verdegem (expert
verkiezingen): “Toen de eerste
signalen opdoken, hebben we meteen
een spoedberaad gehouden. Er ligt
altijd een draaiboek klaar waardoor
we zonder problemen verkiezingen in
40 dagen kunnen organiseren.”

Toen de
“
eerste signalen
opdoken,
hebben we
meteen een
spoedberaad
gehouden

”

Weinig technische problemen
Op de verkiezingsdag 13 juni 2010
zijn op plaatsen waar elektronisch
gestemd werd, 394 interventies
uitgevoerd of 15% minder dan in
2007. Voor elke verkiezingsdag staan
270 technici paraat om in te grijpen
als er wat fout loopt met één van de
25.000 stemcomputers.
Etienne Van Verdegem licht toe:
“De oude computers hebben het
wellicht zo goed gedaan omdat
de stemmachines amper een paar
weken voor de stembusgang nog
aan een grondige laatste test zijn
onderworpen. Het personeel van de
gemeenten heeft hiervoor enorme
inspanningen geleverd.”

Snellere inzameling resultaten
Ook de digitale inzameling van de
resultaten is uiterst vlot verlopen.
Mede dankzij de technische
ondersteuning die de firma Stesud
heeft geboden in de kantons, zijn de
resultaten sneller binnengelopen. Om
19u30, drie uur vroeger dan in 2007,
beschikten ADIB al over de helft van
de resultaten.
Website
Nieuw. Na de verkiezingen van 2009
is besloten in de loop van 2010 de
website (www.verkiezingen.fgov.be)
te vernieuwen. Op de vernieuwde
verkiezingswebsite vinden de
kiezer, de kandidaat, de voorzitter
van een kiesbureau en de media
gemakkelijker de juiste informatie
over de verkiezingen.
Blog. Het verloop van de
verkiezingen kon op verkiezingsdag
gevolgd worden op een blog. Deze
blog, in de eerste plaats bedoeld voor
de media, heeft enorm veel bijval
gekend. Deze proactieve manier van
informeren zal in de toekomst zeker
herhaald worden.

Buitenlandse belangstelling.
Media uit een tiental landen
waaronder Bolivië en Angola, hebben
in 2010 een aanvraag ingediend om
de stembusgang te mogen volgen.

Toekomst elektronisch
stemmen
Op vraag van de ADIB hebben zeven
universiteiten in 2008 een studie
gemaakt over hoe een verbeterd
elektronisch stemsysteem er zou
moeten uitzien. Dit onderzoek vormt
de basis voor een parlementair debat,
waarop de meerderheid zich heeft
uitgesproken voor het elektronisch
stemmen. Als er een nieuw
stemsysteem komt, zal de burger
voortaan een afdruk krijgen van zijn
stem.
In de eerste helft van 2011 zal er een
prototype van het nieuw elektronisch
stemsysteem ontwikkeld worden.

Verkiezingsuitslagen.
Nooit eerder is de website met
de verkiezingsresultaten (www.
verkiezingen2010.belgium.be) zo vaak
bekeken. Op 14 juni 2010, om 3 uur
hadden de cybernauten meer dan 19
miljoen pagina’s geraadpleegd.

Op 14 juni
“
2010, om 3 uur
hadden de
cybernauten
meer dan 19
miljoen pagina’s
geraadpleegd

”

Elektronisch stemmen.

eID en kaartlezer.
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E-learning
Geslaagde verkiezingen vereisen
ook de nodige kennis van voorzitters
van stem- en telbureaus en het
gemeentepersoneel. De Directie
Verkiezingen heeft een opleiding
ontworpen. Die opleidingen
gebeuren via het e-learning platform
“Claroline”. Deze opleiding zal nog
getest en geëvalueerd worden door
enkele pilootgroepen.

Modernisering
van het
Rijksregister

van het Rijksregister. Die enquête
peilt naar de tevredenheid over
de dienstverlening. 440 keer is er
geantwoord op de vragen. 63%
van de antwoorden is afkomstig
van de gemeenten, de overige
enquêtes zijn ingevuld door
gerechtsdeurwaarders, notarissen
en enkele overheidsdiensten.
Eerste vaststelling: de algemene
tevredenheid over onze
dienstverlening is bijna ongewijzigd
ten opzichte van 2008.

Algemene tevredenheid
2008
75%

Raadplegingen
In 2010 zijn 356.312.434 transacties
geteld in het Rijksregister. Gemiddeld
is het Rijksregister 1.619.602 keer per
dag geraadpleegd hoofdzakelijk door
gemeenten,instellingen van sociale
zekerheid, politiediensten, OCMW’s,
gerechtsdeurwaarders enz. Burgers
raadplegen ook hun eigen persoonlijk
dossier in het Rijksregister via
“mijndossier”.
De ADIB promoot de webservices
van het Rijksregister voortdurend bij
de gemeenten die vrijwillig mogen
overschakelen. Eind 2010 hebben 314
gemeenten de overschakeling naar
de webservices van het Rijksregister
doorgevoerd.
De “webservices” zijn diensten die
een beroep doen op de technologie
van het internet. Deze nieuwe
technologieën kosten een pak minder
en zijn aangepast aan de wensen en
de gewoonten van de hedendaagse
gebruiker.

Tevredenheidsenquête
klanten Rijksregister
De ADIB heeft in 2010 een enquête
gehouden onder de gebruikers

18%

2009

72%

18%
7%

Zeer goed

goed

Voornaamste punten van kritiek
gaan over de rondzendbrieven
(hoeveelheid, laat toegestuurd) en
de kwaliteit van de eID (losgekomen
chips). Er is een lijst opgesteld
met 31 actiepunten waaronder het
verbeteren van de duidelijkheid
van rondzendbrieven. 14 van
deze verbeterpunten zijn in 2010
doorgevoerd.
In 2011 zal via een steekproef bij
de klanten van het Rijksregister
nagegaan worden of de ondernomen
acties bijgedragen hebben tot een
verbetering van onze dienstverlening.

10%

Voldoende

0%

0%

Onvoldoende
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Adreswijziging online
melden

In 2009 zijn 1.143.727 personen
verhuisd. Elke burger die verhuist,
moet de adreswijziging doorgeven
aan de (nieuwe) gemeente. Op
vraag van de Dienst Administratieve
Vereenvoudiging (DAV) is in 2010
een pilootproject met de gemeenten
Alken, Sint-Pieters-Woluwe en
Affligem op stapel gezet om de
aangifte van een adreswijziging via
het internet te laten verlopen.
Voor de burger betekent het een
serieuze tijdswinst, want een eerste
verplaatsing naar het gemeentehuis is
niet meer nodig. Omdat de aangifte
via de eID en het Rijksregister
gebeurt, is de informatie correct.
De burger kan ook ten allen tijde de
status van zijn dossier checken.
De adreswijziging moet achteraf
op het gemeentehuis wel nog
geregistreerd worden op de chip in
de eID.
Voor het project “onlineadreswijziging” werkt de FOD
Binnenlandse Zaken nauw samen met
de gemeenten. Een gemeente die wil
overschakelen, moet de software van
de bevolkingsdienst aanpassen.
Op 29 maart 2011 zijn er 34
gemeenten waar het mogelijk is om
via Mijn Dossier het adres te wijzigen.
229 gemeenten hebben aangegeven
dat ze klaar zijn om over te schakelen.

Protocol
De protocoldienst is de
organisator en coördinator van
verschillende grote ceremoniën
en evenementen. In de eerste
plaats gaat het om de grote
nationale evenementen,
zoals de 21 juli-viering en het
bijhorende militaire defilé. Maar
ook koninklijke huwelijken en
staatsbegrafenissen worden
georganiseerd door de
Protocoldienst van de Directie
Instellingen en Bevolking.
In 2010 organiseerde het Protocol 8
evenementen waarvan het bekendste
de 21 juli-viering is.
In Luik is op 27 januari een gebouw
ingestort waarbij 14 doden te
betreuren waren. Onder de
slachtoffers is ook het verloofde
koppel Vicky Storms en Alexis Robert.
Dankzij de aanwijzingen van het jonge
koppel hebben de reddingsdiensten
de jonge Elena kunnen redden. Voor
deze heldhaftige daad hebben ze
postuum een medaille gekregen voor
moed en zelfopoffering van Minister
van Binnenlandse Zaken Annemie
Turtelboom.
De 42-jarige politieman Gunther
Segers heeft postuum een medaille
voor moed en zelfopoffering
ontvangen. Hij is om het leven
gekomen in een crash tijdens een
achtervolging met de moto.
In de tweede helft van 2010 is
ons land ook zes maanden lang

voorzitter geweest van de Europese
Unie dat gepaard ging met heel
wat feestelijkheden. Zo heeft er
een concert plaatsgevonden in het
Koninklijk Paleis, waar het Protocol
enkel het protocollaire aspect heeft
verzorgd, namelijk de hoge gasten
verwelkomen en hen naar hun plaats
begeleiden.
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Johny Smets (bevolkingsdienst gemeente Alken) helpt met plezier alle burgers maar heeft een boontje voor het internet : “Het elektronisch loket is het
verstandigste systeem dat ooit bedacht is. Waterdicht.”
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Elektronische identiteitsbewijzen

als lidkaart van de sportclub
of om zich in te schrijven op
school.
Eind december 2010 hebben 561.179 kinderen een
Kids-ID op zak tegenover
188.156 eind 2009. Dit
betekent dat eind 2010 42
% van de Belgische kinderen
jonger dan 12 beschikt over
een Kids-ID.
Momenteel is de Kids-ID niet
verplicht. U moet wel een
Kids-ID op zak hebben als u
met uw kind naar het buitenland reist. Het is ook belangrijk dat u de kaart tijdig
aangevraagd. In 2010 heeft
de ADIB ouders gesensibiliseerd voor het tijdig aanvragen via affiches die naar alle
gemeenten zijn gestuurd en
via media-advertenties.
In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen om de Kids-ID
te veralgemenen naar alle
Belgische kinderen jonger
dan 12 jaar. Dit vraagt een
aanpassing van het Koninklijk
Besluit.

Belgische ambassades en
beroepsconsulaten klaar voor
eID
Het aantal Belgen dat voor
een langere periode in het
buitenland verblijft en zich
ingeschreven heeft in een
diplomatieke post bedraagt
ongeveer 354 000.
Vandaag kunnen ook zij beschikken over een eID (elektronische identiteitskaart)
met alle voordelen die daaraan verbonden zijn.
De eerste eID is in het buitenland uitgereikt op vier
juni 2009 op het Consulaat
in Rijsel. Sinds 1 december
2010 zijn alle Belgische ambassades en beroepsconsulaten uitgerust met de nodige
apparatuur om de eID aan
te vragen en af te leveren.
Deze snelle ontplooiing kwam
er dank zij de uitstekende
samenwerking tussen de
FOD Binnen- en Buitenlandse
Zaken.
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eID
De elektronische identiteitskaart (eID) is in 2004
ingevoerd in alle Belgische
gemeenten. De kaart, ter
grootte van een bankkaart,
vervangt de oude identiteitskaarten. Sinds eind 2009
heeft elke Belgische burger
ouder dan 12 jaar een eID in
zijn bezit. Eind 2010 waren
er 8.231 .976 eID-kaarten
uitgereikt.
De eID is een zeer veilige
identiteitskaart en u kan ze
gebruiken voor heel wat
toepassingen waaronder uw
belastingsaangifte invullen
(Tax on Web), documenten
aanvragen bij uw gemeente
(gemeentelijk e-loket), een
uittreksel vragen uit het
Rijksregister, …. .
De huidige eID kaarten zijn
vijf jaar geldig. In 2010 heeft
de ADIB voorbereidingen
getroffen om de geldigheidsduur van de kaart te verlengen naar tien jaar. Daarvoor
loopt een studie die nagaat
of de veiligheid van de eID
wordt aangetast door een
verlenging. Een verlenging
zou ook betekenen dat de
certificaten die zich bevinden
op de chip van de eID moeten worden aangepast. Het
dossier wordt verder behandeld in 2011.
Kids-ID
De Kids-ID is het reis- en
identiteitsdocument voor
Belgische kinderen jonger
dan 12 jaar. Het vervangt
het vroegere witte, kartonnen pasje. De Kids-ID een
geldig reisdocument en kan
dienen als toegangskaart tot
de bibliotheek of zwemclub,

Vreemdelingenkaart
Sinds 2008 vervangt de
elektronische vreemdelingenkaart de vroegere witte, gele
en blauwe kartonnen vreemdelingenkaarten. Eind 2010
zijn er al 666.604 Vreemdelingenkaarten uitgereikt. Eind
2009 zijn er 498.303 geteld.
De Vreemdelingenkaart
voor niet EU-burgers zal in
de toekomst van uitzicht
veranderen. Er zullen onder
andere biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken,
aan toegevoegd worden. De
foto zal ook aan strengere
normen moeten voldoen, de
zogenaamde ICAO –normen
(International Civil Aviation
Organisation) .

eID workshops
In 2010 heeft de ADIB
interactieve eID-workshops
georganiseerd om de burgers
vertrouwd te maken met
alle mogelijkheden die de eID
biedt. Dde deelnemers installeren zelf een kaartlezer
en gebruiken enkele eID-toepassingen, zoals een treinticket kopen of Tax-on- Web
raadplegen. In 2010 hebben
al meer dan 1000 personen
deelgenomen.
Op de dag van de aftrap, 21
juli 2010, hebben 752 burgers deelgenomen.
Geïnteresseerde verenigingen, organisaties, gemeentebesturen, .... kunnen een
eID-workshop bestellen bij
de Algemene Directie Instellingen en Bevolking.

Doordat Binnenlandse Zaken de
“begeleiding
van uitzonderlijk wegvervoer wettelijk georganiseerd
heeft, kunnen de cowboys uit de
sector geweerd worden. Dat komt
de veiligheid van iedereen ten
goede
Rik Pauls (Zandhoven)

”
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Algemene Directie
Veiligheid en Preventie
De Algemene Directie Veiligheid en Preventie heeft als hoofdtaak de veiligheid van de
burgers te verbeteren. De dienst doet dit op hoofdzakelijk drie manieren:
1. door toezicht op de correcte naleving van een aantal specifieke wetten. In geval van
inbreuken legt de dienst sancties op.
2. door maximaal in te zetten op preventie en door burgers aan te sporen ook zelf
initiatieven te nemen voor meer veiligheid
3. door zeer intense samenwerking met tal van partners.

Voetbalveiligheid
De Voetbalcel waakt over de
voetbalwet. Dat wil zeggen dat
hij samen met de clubs enerzijds
toeziet op veilige stadions en
anderzijds ervoor zorgt dat
supporters die het voor anderen
verpesten, bestraft worden.
Daarnaast stimuleert hij ook de
preventie van voetbalgeweld via
de subsidiëring van projecten
binnen de clubs.
De voetbalwet is van toepassing
op wedstrijden waaraan een ploeg
deelneemt van eerste, tweede en
derde klasse. Alle beslissingen
volgen binnen de zes maanden na de
wedstrijd en de sancties zijn hard:
€ 250 tot € 5.000 boete en/ of een
stadionverbod van drie maanden tot
vijf jaar.

Het aantal opgelegde sancties
(geldboetes en stadionverboden)
tegen voetbalsupporters is gestegen
van 1132 in 2009 naar 1387 in 2010.
Twee wedstrijden, AnderlechtBilbao en Club Brugge-Anderlecht
en het blijvende consequente
verbaliseringsbeleid van de meeste
politiediensten verklaren die stijging.
Anderlecht- Bilbao was goed voor
113 beslissingen en Club BruggeAnderlecht scoorde er 84. De
relschoppers kregen samen 74 jaar
en vier maanden stadionverbod en
€ 41.650 boete.
Los van de groepsincidenten bij de
bovenvermelde wedstrijden, gaat het
in 2010 vaak om eerder geïsoleerde
inbreuken: verbaal geweld, gooien
van voorwerpen, gebruik van
vuurwerk. De gemiddelde opgelegde
sanctie vertoont dan ook eerder een
dalende trend.
De processen-verbaal tegen
voetbalspelers, trainers of
bestuursleden zijn echter gestegen.
Hoofdreden voor deze pv’s: het
provoceren van supporters.
De Voetbalcel heeft in 2010 in totaal
40 processen-verbaal ontvangen
tegenover 15 in 2009.

Verder valt op te merken dat stadions
steeds meer het decor worden
van positieve sfeeracties en dat
jongeren in veel gevallen die groepen
verkiezen boven hooliganisme, dat
hoe langer hoe meer uit en rond de
stadions verdwijnt. Maar het bestaat
nog steeds dus blijven volharden in
het beleid blijft de boodschap.

Het aantal
“opgelegde
sancties tegen
voetbalsupporters
is gestegen naar
1387 in 2010

”
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Private veiligheid
De directie Private veiligheid
zorgt voor een strikte
reglementering en controle
van de activiteiten van de
private veiligheidssector. De
hoofdbekommernis is dat de
privacy en grondrechten van de

Vergunningen en
erkenningen

De directie Private Veiligheid levert
de vergunningen en erkenningen
aan de private veiligheidssector
af voor een periode van vijf jaar.
Ze kunnen voor eenzelfde periode
(bewakingsondernemingen, interne
bewakingsdiensten, ondernemingen
voor veiligheidsadvies,
opleidingscentrum) of een
dubbele periode (privédetectives,
beveiligingsondernemingen) verlengd
worden. Overzicht:
1ste goedkeuring/
Erkenning

Goedkeuring/
erkenning
verlengd

Goedkeuring/
erkenning
ingetrokken

Goedkeuring/
erkenning
geweigerd

Bewakingsonderneming

15

13

4

12

Interne
bewakingsdienst

15

5

0

1

Beveiligingsonderneming

66

36

1

2

Privé-detectives

38

51

40

5

Opleidingsinstelling

12

0

0

0

Veiligheidsadviseurs

42

62

3

1

burgers maximaal beschermd
worden.

Begeleiding uitzonderlijk
transport over de weg
In mei 2010 is de wet op de private
veiligheid veranderd: de begeleiding
van uitzonderlijke transporten
langs de weg is officieel een
bewakingsactiviteit geworden en is
daardoor niet langer een taak voor de
politiediensten.
Uitzonderlijke transporten zijn
bijvoorbeeld het vervoer van zware
windmolenwieken, tramstellen,
transformatoren enz.
De directie Private Veiligheid heeft
de wetswijziging begeleid en is ook
verantwoordelijk voor de uitvoering
ervan. Dit houdt in dat een opleiding
wordt samengesteld en dat de
vergunningsaanvragen worden
afgehandeld.
Voor de firma’s die
voor de wetswijziging al
begeleidingsopdrachten uitvoerden,
is een overgangsregeling voorzien. Zij
moesten een voorlopige vergunning
aanvragen voor 20 mei 2010.
180 ondernemingen zijn in het kader
van de overgangsregeling erkend;
daarvan zijn er 84 gevestigd in België,
21 in Nederland, 2 in Frankrijk en 1 in
Luxemburg

De 40 ingetrokken vergunningen
voor privédetectives kwamen er op
vrijwillige basis bijvoorbeeld wegens
pensionering, nieuwe functie binnen
het bedrijf enz.
Aflevering identificatiekaarten 2010
Aantal overhandigde
identificatiekaarten aan de
bewakingsagenten, het personeel van
beveiligingsondernemingen en de
privédetectives in 2010:
Bewaking:
- gewone identificatiekaarten
- tijdelijke identificatiekaarten

8.739
505

Veiligheidsdiensten

163

Beveiligingssector

618
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Controles en inbreuken
In 2010 heeft de permanente
inspectiecel van Private Veiligheid
630 locaties en circa 1100 personen
gecontroleerd. Het overgrote
deel van de controles heeft
plaatsgevonden binnen de sector van
de private bewaking.

In totaal zijn 1169 processenverbaal opgesteld; de inbreuken
die administratief zijn vastgesteld
zijn hierin begrepen. Ongeveer een
derde van deze processen-verbaal is
opgesteld door de politiediensten.

Overzicht vastgestelde inbreuken
Aard inbreuk

Frequentie

Door ondernemingen
illegale onderneming of interne dienst in de sector van:
- bewaking

146

- beveiliging

9

- veiligheidsadvies

1

specialiteitsbeginsel

3

werken voor de overheid zonder de toestemming van de minister

7

activiteiten uitvoeren zonder de nodige voorzorg vanwege het leidinggevend personeel

19

niet overmaken van activiteitenverslag

39

inbreuk op identificatiekaarten (niet aanvragen)

42

identificatiekaart niet teruggestuurd na verstrijken geldigheid

54

niet respecteren screeningsprocedure

4

geen medewerking aan controle

4

Inzake personeel
werken zonder opleiding
werken zonder conforme werkkledij
niet beschikken over een identificatiekaart

152
3
280

niet leesbaar dragen van een herkenningsteken

80

niet bij zich dragen van de identificatiekaart

38

Inzake middelen
inbreuken voertuigen

19

inbreuken infrastructuur

6

inbreuken wapenkamer

1

Inzake methodes
fouilleren (onrechtmatige controle kledij of persoonlijke goederen)
fooien

2
37

Identiteitscontrole

6

gebruik van dwang of discriminatie

-

persoonscontrole op openbare weg

-

wapens

16

honden

1

Door klanten
een beroep doen op illegale onderneming

31
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Brandveiligheid
De directie Brandpreventie
is gespecialiseerd in
brandveiligheid van gebouwen
voornamelijk op het niveau van
de structuur, de bouwmaterialen,
verluchting, … Ze coördineert
hiervoor de regelgeving
voor alle gebouwen die geen
eengezinswoning zijn, waakt
over de toepassing ervan en
onderzoekt ook eventuele
afwijkingen.

De basisnormen
Nieuw op te richten gebouwen, met
uitzondering van eengezinswoningen,
moeten wettelijk gezien aan een
aantal basisbrandpreventienormen
(kort: de basisnormen) voldoen.
De wet voorziet dat er afwijkingen
mogelijk zijn wanneer het onmogelijk
is aan die basisnormen te voldoen.
De Commissie voor Afwijkingen
bestudeert alle aanvragen. De
directie Brandveiligheid zit de
commissie voor en levert enkele
experten. In 2010 zijn 158 aanvragen
afgehandeld, waarvan 30 specifiek
voor industriegebouwen. De
rest betreft onder andere een
appartementsgebouw, voetbalkantine,
cultureel centrum, kantoorgebouw, …

bouw die op het eerste gezicht
niet overeenstemmen en zelfs
tegenstrijdig zijn met de klassieke
brandpreventie. De Hoge Raad
voor Brand en Ontploffingsgevaar
zoekt hiervoor oplossingen met de
bedoeling de regelgeving op termijn
aan te passen.
Een dossier uit 2010 behandelt
de verluchting in de lageenergiegebouwen.
De basisnormen leggen een
permanente en natuurlijke verluchting
in elk gebouw op in de liftkokers en
technische schachten. Maar hoe kan
die regel worden toegepast in een
lage-energiegebouw dat specifieke
vereisten heeft voor luchtdichtheid?
De Hoge raad stelt 2 oplossingen
voor:
• de verluchting verloopt via een
aanstuurbare verluchtingsopening.
Die wordt enkel geopend onder
bepaalde omstandigheden: bij een
brand in de koker of in het gebouw,
bij een defect van de lift, bij een
abnormale temperatuurstijging in
de koker
• de liftkokers en technische
schachten worden aangesloten op
mechanische verluchtingscircuits,
waarlangs dan de luchttoevoer en
-afvoer kunnen geregeld worden.

Lokale Integrale
Veiligheid
De directie Lokale Integrale
Veiligheid werkt samen met
steden en gemeenten aan de
lokale veiligheid via preventie.
Het einddoel is de burger

Nieuwe bouwtendensen

blijvend te sensibiliseren en

De laatste jaren zijn er een
aantal nieuwe tendensen in de

de nodige middelen te geven

zodat hij zelf het initiatief neemt
om zijn eigen veiligheid te
verbeteren.

Buurtbemiddeling
Domme burenruzies vragen te
veel politieaandacht en stranden
te vaak voor een vrederechter.
Bovendien kunnen ze de sfeer
in een buurt enorm verzuren.
Buurtbemiddeling probeert te
voorkomen dat misverstanden of
kleine meningsverschillen uit de hand
lopen.
De directie Lokale Integrale
Veiligheid heeft in 2010 een
ondersteuningsproject opgestart
om buurtbemiddeling in steden en
gemeenten te promoten.
Steden en gemeenten die zich
inschreven voor het project, hebben
onder andere volgende zaken
gekregen:
• Een financiële impuls van €1500
per bijkomende vrijwillige
bemiddelaar
• Een theoretische opleiding in
buurtbemiddeling voor elke nieuwe
vrijwilliger
• De continue opvolging en
ondersteuning van uw vrijwillige
buurtbemiddelaar door de Vlaamse
coördinator buurtbemiddeling;
• Een draaiboek buurtbemiddeling.
Momenteel nemen 52 steden en
gemeenten deel aan dit project: 39
in Vlaanderen, 11 in Wallonië en 2
in Brussel. Samen schakelen ze 82
vrijwillige bemiddelaars in.
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Alain Roggeman, coördinator van het buurtinformatienetwerk “Ophain les Culots”: “Het buurtinformatienetwerk verstevigt de banden tussen de wijkbewoners.”

Brandpreventie
Jaarlijks zijn er 10 000 woningbranden
met duizenden slachtoffers.
Burgers zouden nochtans zelf
veel leed kunnen voorkomen
mochten ze met enkele eenvoudige
preventiemaatregelen hun woning
brandveiliger maken.
In februari 2010 heeft de directie
Integrale Veiligheid het Nationaal
Brandpreventieplan gelanceerd.
Centraal in het plan staat de
brandpreventieadviseur (BPA)
die bij de mensen thuis gaat en
brandpreventieadvies op maat
geeft. De brandpreventieadviseur
is een nieuwe functie bij de
brandweerdiensten.
Jerôme Glorie, directeurgeneraal Veiligheid en
Preventie: “Wij ondersteunen de
brandpreventieadviseurs met een
specifieke opleiding en aangepast
materiaal zoals de “Fire Trolley”.”

Het is een koffer op wieltjes
die een brandpreventieadviseur
gemakkelijk kan meenemen op
huisbezoek, tijdens infoavonden
of opendeurdagen. In de Fire
Trolley zitten o.a. een branddeken,
rookmelders, een stuk brandwerende
deur, enz.
In november en december 2010
zijn 87 brandpreventieadviseurs uit
28 operationele prezones voor de
hulpdiensten opgeleid.

Centraal in
“
het plan staat de
brandpreventieadviseur (BPA)
die bij de mensen thuis gaat en
brandpreventieadvies op maat
geeft

”

Firetrolley
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Integrale
Veiligheid:
analyse criminele
fenomenen en
beleidsoplossingen
De dienst Beleid Integrale
Veiligheid analyseert
criminele fenomenen en werkt
beleidsoplossingen uit op
federaal niveau. Die oplossingen
worden nadien omgezet in
concrete projecten.

Europees
Voorzitterschap
Op 1 juli 2010 heeft België voor zes
maanden het EU-voorzitterschap
overgenomen van Spanje. De
Algemene Directie Veiligheid en
Preventie heeft tijdens het Europese
voorzitterschap een aantal belangrijke
successen geboekt voor het
vergroten van de veiligheid van de
burger. Enkele verwezenlijkingen voor
de dienst Beleid Integrale Veiligheid:
• In de strijd tegen diefstal van
kostbare ladingen uit vrachtwagens
is onder Belgische impuls op
Europees niveau consensus
bereikt over een resolutie met
als algemeen doel de veiligheid
voor vrachtwagens (de kostbare
lading maar ook de chauffeurs)
op de Europese parkings te
verhogen. Meer concreet is
voor alle 27 lidstaten één model
vastgelegd voor parkings met vijf
beveiligingsniveaus.

• De aanpak van de rondtrekkende
daders is prominent op de agenda
gezet.
• Er is een project uitgewerkt om de
gebruikte veiligheidspictogrammen
binnen de EU verder te
harmoniseren.
• De dienst Beleid Integrale
Veiligheid organiseerde twee
Europese conferenties: een over
veilige parkings voor vrachtwagens
en een tweede over goede
praktijken in de strijd tegen
gewelddadige radicalisering en
polarisering.

Wetenschappelijk
onderzoek

aanpak van
“deDerondtrek-

De Algemene Directie Veiligheid en
Preventie lanceert elk jaar een aantal
wetenschappelijke onderzoeken. De
onderzoekers wordt gevraagd op het
einde van het onderzoek ook enkele
beleidsaanbevelingen te doen die ook
een zeer praktisch nut hebben.

kende daders is
prominent op de
agenda gezet
Buurtinformatie-
netwerken (BIN)

”

In 2010 is een nieuwe
rondzendbrief verschenen over
de buurtinformatienetwerken. Het
begrip “buurt” is uitgebreid en
mensen kunnen ook in een haven
of bijvoorbeeld onder marktkramers
een BIN oprichten. Daarnaast is de
Franstalige benaming veranderd naar
“Partenariat local de prévention” of PLP.
Intussen blijft het aantal
buurtinformatienetwerken elk jaar
stijgen.
Dienst Beleid Integrale Veiligheid
begeleidt de BIN’s en ziet erop toe
dat zij de wet respecteren.

Jaartal

BINs

2004

241

2005

299

2006

345

2007

382

2008

407

2009

435

2010

449

Afgerond in 2010:
• Kwalitatieve analyse van
camerabewaking in publieke
ruimten
• Inventaris van de politietaken
• Polarisatie en radicalisering: een
preventieve integrale aanpak
• De ‘calogisatie’ van de politie:
mogelijkheden van mobiliteit voor
het burgerpersoneel binnen de
politie
• Een studie betreffende een
geïntegreerde aanpak van het
lokaal integraal veiligheidsbeleid.
Gestart in 2010 onder andere:
• Studie naar geweld verbonden aan
eermisdrijven.
• Onderzoek naar de opportuniteit
van de oprichting van een
onafhankelijke onderzoekraad voor
veiligheid in België
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Politiebeheer
De directie Politiebeheer
verleent ondersteuning bij het
beheer van de 196 politiezones.
Zij staat in voor het beheer van
diverse materies met betrekking
tot de goede werking van deze
zones, zoals de wetgeving over de
financiering en de boekhouding
ervan, de procedures voor aanstelling
en evaluatie van de korpschefs, de
benoeming- en ontslagprocedures
voor hogere officieren en de
tuchtprocedures ten opzichte van de
korpschefs en de hogere officieren.
Daarnaast oefent de directie
politiebeheer namens de minister
ook het specifiek toezicht uit op de
politiebesluiten die genomen worden
in de politiezones.

Geschillen
en Juridische
ondersteuning
De dienst Geschillen en
Juridische ondersteuning staat
in voor het afhandelen van
geschillen tussen de federale
politie en de burger. Zoals een
verzekeringsmaatschappij dat
doet tussen burgers onderling.
Een voorbeeld: wanneer een paard
van de federale politie op hol slaat en
enkele wagens beschadigt, dan zal de
dienst Geschillen de federale politie
vertegenwoordigen in de afhandeling
van het schadedossier.

Uitgaven en ontvangsten van de
dienst Geschillen
Jaar

Uitgaven

Ontvangsten

2008

€ 786.242,35

€ 1.159.237,50

2009

€ 829.003,63

€ 1.290.497,19

2010

€ 754.436,58

€ 1.309.510,50

Minnelijke schikkingen
In 2010 zijn 98,44% van de dossiers
geregeld via een minnelijke schikking
tegenover 97% in 2009.
Gerechtelijke procedures
Voor de dossiers die niet met een
minnelijke schikking kunnen worden
afgesloten, wordt een gerechtelijke
procedure opgestart. In 2010 zijn 15
gerechtelijke dossiers afgesloten.
De dienst Geschillen heeft acht
zaken gewonnen, drie zaken verloren
en bij vier was er een gedeelde
aansprakelijkheid of kon niet bepaald
worden wie aansprakelijk was bij
gebrek aan bewijsmateriaal.
Rechtsbijstand
In 2010 hebben 69 ambtenaren
rechtsbijstand gekregen van de FOD
Binnenlandse Zaken waaronder 29
politieambtenaren die in een zaak
verwikkeld geraakt zijn tijdens de
uitoefening van hun ambt.
Toename
De gewelddaden ten aanzien van
beroepen van algemeen belang
(hulpdiensten en politie vallen
hieronder) zijn toegenomen. Meer
bepaald zijn vooral politieambtenaren
bij de spoorwegen en in de
metro vaker geconfronteerd met
geweld. Het gaat onder andere
om slagen en verwondingen en
weerspannigheid met talrijke dagen
van werkonbekwaamheid tot gevolg.
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“ Het studentenvisum

is voor mij de springplank
naar een beter leven.

”

Anne-Flora Marine (Kameroen)
in de Naamse universiteitsbibliotheek
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Algemene directie Dienst
Vreemdelingenzaken
De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat de staatssecretaris voor Migratie- en
Asielbeleid bij in het voeren van een vreemdelingenbeleid.
De DVZ kijkt erop toe dat de vreemdeling de regels betreffende immigratie en
verblijf respecteert. Indien dit het geval is, zal de DVZ instructies uitvaardigen om de
betrokken vreemdeling een visum of een verblijfsvergunning te verschaffen. In het
tegenovergestelde geval worden er, indien nodig verwijderingsmaatregelen genomen die
soms op gedwongen wijze moeten worden uitgevoerd.
Een volledige versie van dit jaarverslag vindt u op www.dofi.fgov.be.

De buitenlandse
studenten in
België
De Dienst Vreemdelingenzaken
behandelt enerzijds aanvragen
voor een machtiging tot
voorlopig verblijf voor studies
die vreemdelingen indienen
bij de Belgische diplomatieke
en consulaire posten in het
buitenland.
Anderzijds neemt de DVZ ook
de behandeling van het verblijf
van de studenten in België, de
controle van deze personen en
hun eventuele verwijdering voor
zijn rekening.

Studentenvisa

Een aanvraag om een studentenvisum
loopt normaal gezien bij de Federale
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
binnen. Pas als er problemen worden
vermoed, gaat de aanvraag naar de
DVZ.
In 2010 zijn in totaal 9.517 aanvragen
ingediend bij Buitenlandse Zaken
waarvan er 32% of 3.067 naar de
DVZ zijn gestuurd. In 44% of 1.363
gevallen heeft de DVZ een positief
advies gegeven.
De aanvragen van studentenvisa
komen meestal uit Kameroen,
Marokko, de Verenigde Staten, de
Democratische Republiek Congo en
China.
Totaal aantal behandelde visumaanvragen door FOD Buitenlandse
Zaken en de DVZ
De verschillende nationaliteiten die
de MVV in het jaar 2010 hebben
aangevraagd
Behandelde visumaanvragen door
de DVZ
De belangrijkste nationaliteiten
waarvoor de aanvragen voor een
MVV behandeld werden door DVZ

Verblijf van de
studenten in België

De DVZ behandelt de aanvragen van
studenten voor een nieuw verblijf of
een verlenging van hun verblijf .
In 2010 zijn 6.457 nieuwe aanvragen
geregistreerd die afkomstig waren
van vreemdelingen die gemachtigd
waren tot een verblijf in de
hoedanigheid van student of die
daartoe gemachtigd wilden worden.
In totaal zijn door de DVZ 2.735
beslissingen genomen.
De DVZ heeft slechts 42% van de
aanvragen kunnen behandelen. Het
beheer van de verblijfsaanvragen
wordt steeds moeilijker als gevolg
van het toegenomen aantal
aanvragen van de gemeentebesturen.
Er is vastgesteld dat de gemeenten
steeds minder beslissingen nemen
en er de voorkeur aan geven om de
dossiers voor een beslissing naar de
DVZ te sturen.
De behandelde verblijfsaanvragen
Verdeling per nationaliteit
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De humanitaire
regularisaties
Een vreemdeling kan op twee
manieren het verblijf in België
verkrijgen :
• van rechtswege waarbij de
vreemdeling aantoont dat hij
krachtens de vreemdelingenwet
verblijfsrecht heeft en waarbij hij of
zij dan tot verblijf wordt toegelaten;
• door een machtiging waarbij de
vreemdeling een verblijf vraagt
waar hij geen bij wet voorzien
recht op heeft. Wordt dit verzoek
ingewilligd, dan wordt hij tot
verblijf gemachtigd.
Er kunnen zich situaties van
overmacht voordoen waarbij een
persoon zich reeds op het Belgische
grondgebied bevindt zonder de
machtiging vooraf te hebben kunnen
vragen. De vreemdeling meent
dwingende humanitaire redenen te
hebben om in België te (ver)blijven.
Het kan ook gaan om een
zogenaamde overstayer, een
vreemdeling die langer op het
Belgische grondgebied blijft dan
hij daartoe gemachtigd was. De
vreemdelingen zijn in die gevallen in
illegaal verblijf.
Ze kunnen een normalisering vragen
via een “aanvraag tot machtiging
om humanitaire redenen” waarin
zij hun aanwezigheid melden, de
buitengewone omstandigheden
verduidelijken waardoor zij de
machtiging niet vanuit het buitenland
vragen en de humanitaire reden
opgeven voor hun verblijf.
Een aanvraag omwille van
humanitaire redenen kan tenslotte
ook nog worden ingediend door
iemand die niet illegaal aanwezig is in
België maar wel in een precair verblijf
(bv. een asielzoeker waarvan de
procedure nog loopt) of iemand die
in België wettelijk verblijft met een
tijdelijk statuut (vb. student).

Het beantwoorden van dergelijke
aanvragen, het inschatten van de
buitengewone omstandigheden
en het beoordelen van het
verblijfsmotief gebeurt door de dienst
Humanitaire Regularisaties van de
DVZ. Diensthoofd Roger Gozin: “Je
mag het perspectief niet verliezen of
vervallen in sentiment. Uitgerekend
als het om delicate humane situaties
kan gaan moet je absoluut afstand
nemen, heel veel grijze tinten
onderscheiden tussen wit en zwart
in, en volgens geijkte procedures
werken. Dat is ondankbaar, niet
populair, niet eenvoudig, maar wel de
énige manier om elke mens een faire
behandeling te garanderen.”

elke mens
“een
faire
behandeling
garanderen

”

De humanitaire regularisaties

Regularisatiecampagne
15 september15 december 2009:
criteria
De criteria voor de
regularisatiecampagne van
15 september tot en met 15 december
2009, zijn :
1.1 Duur van de asielprocedure
bij de asielinstanties
(3 of 4 jaar);
1.2 Duur van de asielprocedure
met inbegrip van de procedure
voor de Raad van State
(4 of 5 jaar);
2.1 Ouder van Belgisch kind;
2.2 Ouder van EU-kind;
2.3 Uitgebreide familie van een
EU-burger;
2.4 Vreemdeling die geen recht
op terugkeer kan inroepen;
2.5 Echtgenoten die de gezinshereniging niet kunnen inroepen
en die niet naar hun land
kunnen worden verwijderd;
2.6 Vreemdeling die van een
pensioen in België geniet en
die zijn recht op terugkeer
verloren heeft ;
2.7 Families met schoolgaande
kinderen + asielprocedure
van meer dan een jaar;
2.8 A Duurzame lokale verankering (ononderbroken
verblijf van 5 jaar);
2.8 B Duurzame lokale verankering + arbeidscontract +
arbeidskaart B.
In het 2010 is, voor het tweede jaar
op rij, het criterium dat het grootste
aantal regularisaties (uitgedrukt in
personen) mogelijk gemaakt heeft de
duurzame lokale verankering van het
eerste type (criterium 2.8A).
Asielcriteria 1.1 en 1.2 hebben samen
voor 4.743 personen de regularisatie
van het verblijf mogelijk gemaakt.
Voor het criterium duurzame lokale
verankering gaat het daarentegen om
11.791 personen.
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Regularisatiecijfers
In 2010 zijn 15.426 positieve
regularisatiebeslissingen genomen.
Ze komen overeen met 24.199
personen.
Regularisatiebeslissingen en
geregulariseerde personen per
weerhouden criterium en per type
procedure

In 2010 zijn in totaal 28.216
aanvragen afgesloten en zijn in totaal
35.033 beslissingen genomen.
Algemeen overzicht van de
regularisatiebeslissingen

Schijnhuwelijken
en schijnpartnerschappen
Verschuiving naar
pseudo-legale migratie
De verschuiving van zuiver illegale
immigratie naar pseudo-legale
migratie is al jaren duidelijk merkbaar.
Het misbruik van het statuut van het
huwelijk is hiervan het best gekende
voorbeeld.
Sinds de omzetting naar Belgisch
recht van de Europese richtlijn
2004/38/EG in 2008 is een nieuw
fenomeen opgedoken: frauduleuze
verklaringen van duurzame
samenwoning.
Sedert 2008 komt een vreemdeling
die een verklaring van wettelijke
samenwoning of partnerschap heeft
afgelegd bij de ambtenaar van de
Burgerlijke Stand in aanmerking
voor gezinshereniging. Het gaat om
samenwoning of partnerschap met
een Belg, een EU-onderdaan of een
vreemdeling met verblijfsrecht van
meer dan drie maanden in België.
Dit statuut wordt meer en meer
misbruikt om in België verblijfsrecht
te bekomen.

In 2010 hebben verschillende steden
en gemeenten aangegeven dat de
vreemdelingen die bot vangen bij
een poging tot het afsluiten van een
(schijn)huwelijk in vele gevallen
onmiddellijk overstappen naar
de procedure van de wettelijke
samenwoning.
Het gaat om schijnverklaringen van
wettelijke samenwoning.
De huidige wetgeving voorziet geen
specifieke regels om preventief op te
treden tegen mogelijke misbruiken
van dit administratief statuut. Het
repressief optreden is beperkt tot
een evaluatie van een potentieel
rechtsmisbruik en mogelijk een
intellectuele fraude.
Verschillende wetgevende en
reglementaire initiatieven zijn
eind 2008 gestart zodat de lokale
besturen, naar analogie met
de schijnhuwelijken, gepaste
maatregelen kunnen nemen om dit
nieuwe fenomeen te bestrijden.

Maatregelen
Er zijn de voorbije jaren
belangrijke inspanningen
geleverd om de strijd tegen de
voorgenomen schijnhuwelijken
en schijnpartnerschappen op het
grondgebied optimaal te organiseren.
Deze maatregelen werpen hun
vruchten af.
Er is evenwel een verschuiving van
de problematiek doordat de koppels
bij voorkeur in het buitenland gaan
trouwen om een controle op het
Belgische grondgebied te ontduiken.
Michel Mouligneaux, diensthoofd
Bureau Opsporingen: “Wij werken
in overleg met de parketten, de
gemeenten, de ambassades, de
politiediensten en verscheidene
andere bureaus van de Dienst
Vreemdelingenzaken met als
hoofddoel het afremmen en
ontmoedigen van schijnhuwelijken.

Maar we helpen ook slachtoffers
van schijnhuwelijken die ter goeder
trouw waren en werkelijk van plan
waren een gezin te stichten maar
bedrogen werden.”
Schijnhuwelijken en schijnpartnerschappen
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Voorgenomen en
afgesloten huwelijken

De gesloten centra
In de gesloten centra worden

In 2010 zijn 9.151 mogelijke
schijnhuwelijken op administratief
niveau door de DVZ onderzocht.

vreemdelingen vastgehouden

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Afgesloten
huwelijken

1.267

985

877

1.278

2.557

4.087

4.187

Voorgenomen
huwelijken

1.343

2.247

5.474

7.775

6.607

6.327

4.964

Totaal

2.610

3.232

6.351

9.053

9.164

10.414

9.151

met het oog op hun eventuele
verwijdering van het
grondgebied. Freddy Roosemont,
directeur-generaal Dienst
Vreemdelingenzaken: “We doen
er alles aan om de vasthouding

In 2010 zijn
“
9.151 mogelijke
schijnhuwelijken
door de DVZ
onderzocht

”

Een positieve noot is zonder
meer de duidelijke daling in het
aantal voorgenomen huwelijken
op het Belgische grondgebied.
Een belangrijke reden voor deze
daling zijn de inspanningen van de
verschillende actoren, in casu de
parketten, gemeenten, politiediensten
en de DVZ, die onafgebroken strijden
tegen het fenomeen schijnhuwelijken.
De keerzijde van de medaille is de
stijging van het aantal potentiële
afgesloten schijnhuwelijken in
het buitenland en de potentiële
schijnverklaringen van wettelijke
samenwoning.

Top 10 van de onderzoeken
naar voorgenomen huwelijken
per nationaliteit

op een humane en respectvolle

Marokko:
Algerije:
Turkije:
Tunesië:
Dem. Rep. Congo:
Rusland:
Kameroen:
Brazilië:
China:
Thailand:

Illegale vreemdelingen en
asielzoekers, afgewezen of nog in
asielprocedure, worden niet langer
dan noodzakelijk vastgehouden voor
het uitvoeren van de maatregel tot
verwijdering.

1.425
284
250
170
169
159
148
141
124
114

Top 10 van de onderzoeken
naar voorgenomen huwelijken
per nationaliteit

Top 10 van de onderzoeken
naar afgesloten huwelijken per
nationaliteit
Marokko:
Turkije:
Algerije:
Tunesië:
Pakistan:
Kameroen:
België:
Ghana:
Thailand:
Dem. Rep. Congo:

1.784
520
162
112
83
81
76
67
61
59

Top 10 van de onderzoeken
naar afgesloten huwelijken
per nationaliteit

manier te laten verlopen.”

De centra
De DVZ beheert momenteel 5
gesloten centra :
• de centra voor Illegalen te Brugge
(CIB), Merksplas (CIM) en Vottem
(CIV);
• het Repatriëringscentrum 127 bis te
Steenokkerzeel (RC 127 bis);
• het Transitcentrum 127 te
Melsbroek (TC 127).
Hieraan moet het INAD-centrum
op het luchthavendomein worden
toegevoegd. INAD-centrum vangt
personen op aan wie de toegang tot
het grondgebied is geweigerd.
Personen die aan de grens bijkomend
asiel hebben aangevraagd, worden
opgevangen in het TC 127.
In het jaar 2010 wordt voortgebouwd
aan een nieuw gesloten centrum,
“Caricole” genaamd. Het gebouw
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Rika Goethaels, toekomstig directrice van het nieuwe opvangcentrum Caricole in Steenokkerzeel.

vervangt het huidige TC 127 en
het INAD-centrum. De nieuwe
infrastructuur bestaat uit de
meest moderne apparatuur en
de vreemdelingen beschikken er
onder meer over een aangenaam
binnenplein.

Om de
“
vasthouding op
een humane en
respectvolle
manier te laten
verlopen

”

Humanisering van de
gesloten centra
Informatiebrochure
In uitvoering van het KB 02/08/02 is
een informatiebrochure opgesteld om
de centrumbewoners in begrijpelijke
taal in te lichten over hun juridische
situatie en beroepsmogelijkheden
tegen administratieve beslissingen
inzake verblijf en verwijdering.
Deze informatiebrochure
is beschikbaar in de meest
voorkomende talen in de centra. Ze
wordt ter beschikking gesteld van
elke nieuwe bewoner.
Voor analfabete bewoners is in
het jaar 2010 juridische informatie
ter beschikking gesteld op
geluidsdragers. Het project is
gerealiseerd met de steun van het
Europees Terugkeerfonds. Het gaat
om volgende talen : Albanees,
Arabisch, Armeens, Chinees,

Duits, Engels, Farsi, Frans, Hindi,
Nederlands, Pools, Portugees,
Russisch, Spaans, Turks en Urdu.
De geluidsdragers zijn begin 2011 in
elk gesloten centrum operationeel.
Het sociaal team van elk centrum
gebruikt dit extra hulpmiddel om
juridische informatie in de taal van de
bewoner nog beter te verduidelijken.
Uitbreiding van de bibliotheken
In samenwerking met de
Immigratieambtenaren van de
DVZ en met middelen van het
Europees Terugkeerfonds worden
de bibliotheken van de centra
momenteel uitgebreid met boeken in
vreemde talen.
In 2010 zijn de collecties onder
meer aangevuld met Vietnamese
en Chinese boeken. Ook vertaalde
literatuur in Hindi is reeds
aangekocht. Verdere uitbreiding is
voorzien in 2011 en de aankopen
worden geregeld tijdens de
buitenlandse missies.

56 I Activiteitenverslag FOD Binnenlandse Zaken 2010

Cijfers
Eerste inschrijvingen in gesloten centra:
2005:
8.191
2006:
8.742
2007:
7.506
2008:
6.902
2009:
6.439
2010:
6.553
Evolutieve overzicht voor de
periode van 2005 tot 2010

Verwijderingen, vrijstellingen en
ontsnappingen uit de gesloten
centra
In 2010 zijn in totaal 4.461 bewoners
verwijderd vanuit de gesloten centra.
Sinds 2006 daalt het percentage
verwijderingen naar verhouding met
het aantal eerste opsluitingen. Dit kan
hoofdzakelijk verklaard worden door
de voortdurende daling van het aantal
repatriëringen van de onderdanen
van de nieuwe lidstaten van de EU,
zoals Bulgaren en Roemenen.
In 2010 zijn 1.871 personen vrijgesteld
uit de gesloten centra. De redenen
voor deze vrijstellingen zijn onder
meer :
• het niet bekomen van een
reisdocument;
• een positieve beslissing van de
asielaanvraag;
• een vrijstelling op basis van nieuwe
elementen die op het ogenblik
van de opsluiting nog niet bekend
waren (gepland huwelijk, medische
redenen,…).
In 2010 zijn 28 bewoners ontsnapt:
uit de gesloten centra, tijdens een
verblijf in een ziekenhuis of bij
overbrenging naar een centrum.
Overzicht van verwijderingen, vrijstellingen en ontsnappingen uit de
gesloten centra

De vasthouding van
families in de gesloten
centra
Het aantal vastgehouden gezinnen
in gesloten centra is sinds 2006
aanzienlijk gedaald na de beslissing in
2008 van de toenmalige minister voor
Migratie- en asielbeleid Turtelboom
het initiatief om geen families met
minderjarige kinderen meer vast te
houden in de gesloten centra, met
uitzondering van de “grensgevallen”.
Dit betekent enkel de personen aan
wie de toegang tot het grondgebied
geweigerd werd.
Eind 2009 heeft de Staatssecretaris
voor Migratie- en asielbeleid Wathelet
op zijn beurt besloten dat ook de
“grensfamilies” die niet binnen een
periode van 48 uur kunnen worden
teruggedreven, worden overgebracht
naar de individuele woonhuizen.
Daar worden ze begeleid door
verwijderingscoaches.

“

Het aantal
vastgehouden
gezinnen in
gesloten centra
is sinds 2006
aanzienlijk
gedaald

”

In het jaar 2010 zijn 65 families
(waaronder 101 begeleide
minderjarigen) vastgehouden
in het INAD-centrum. Eén
familie (waaronder 1 begeleide
minderjarige) is vastgehouden in
het gesloten centrum TC 127. De
gemiddelde verblijfsduur van de 66
families (waaronder 102 begeleide
minderjarigen) in het INAD-centrum
en het TC 127 bedraagt 1,8 dagen.

Van de 66 vastgehouden families in het INAD-centrum en
Transitcentrum 127 :
• zijn 44 families overgebracht
naar de individuele woonunits
(gemiddelde verblijfsduur:
1, 6 dagen);
• zijn 20 families teruggedreven
(gemiddelde verblijfsduur:
2,1 dagen);
• hebben 2 families toegang
gekregen tot het grondgebied
(gemiddelde verblijfsduur:
1 dag).
Staafdiagram van families die in de
gesloten centra en in de individuele
woonhuizen worden vastgehouden
(eerste vasthouding van de familie)

Zendingen naar
het buitenland
Met het oog op de verbetering
van de samenwerking met
verschillende buitenlandse
overheden zijn er ook in 2010
meerdere zendingen uitgevoerd.
Het doel van deze zendingen is
meervoudig :
• de verwijdering van illegale
vreemdelingen vergemakkelijken;
• de terugname van onregelmatige
vreemdelingen verhogen;
• instaan voor het preventiebeleid in
de herkomstlanden;
• de algemene problematiek van de
migratie bespreken.
In het jaar 2010 hebben een 15tal zendingen plaatsgevonden,
onder meer naar de Democratische
Republiek Congo en Georgië.
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Een immigratieambtenaar van de DVZ
is in 2010 geruime tijd gestationeerd
geweest in Kinshasa onder andere
de terugkeer naar DR Congo van
muziekgroepen en andere culturele
groepen te controleren.
Er is ook een grootscheeps
onderzoek verricht in dossiers
van niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen. Deze Congolese
kinderen wonen vaak bij familieleden
of vrienden in België zonder
informatie over hun biologische
ouders te verstrekken.
Met de Georgische overheid
is gepraat over de praktische
organisatie van integratieprojecten
voor Georgiërs die besluiten zich
terug in het thuisland te vestigen.
Katy Verzelen,
immigratieambtenaar: “Door
een actieve samenwerking met de
landen van herkomst kunnen we
bijdragen aan de beheersing van
migratiestromen. In onze kuststreek
is er bijvoorbeeld de problematiek
van illegale vreemdelingen die
trachten de oversteek te maken
naar Groot-Brittannië. Dit zorgt voor
een enorme overlast voor de lokale
bevolking. Onze preventiecampagnes
halen deze cijfers naar beneden en
vergroten zo het veiligheidsgevoel.
Onze missie in India bijvoorbeeld,
heeft ervoor gezorgd dat Indiërs
verdwenen zijn uit de top 10
van meest geïntercepteerde
nationaliteiten.”
Zendingen naar het buitenland

Katy Verzelen
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Elektronische identiteitsbewijzen

eID
De elektronische identiteitskaart (eID) is in 2004
ingevoerd in alle Belgische
gemeenten. De kaart, ter
grootte van een bankkaart,
vervangt de oude identiteitskaarten. Sinds eind 2009
heeft elke Belgische burger
ouder dan 12 jaar een eID in
zijn bezit. Eind 2010 waren
er 8.231 .976 eID-kaarten
uitgereikt.
De eID is een zeer veilige
identiteitskaart en u kan ze
gebruiken voor heel wat
toepassingen waaronder uw
belastingsaangifte invullen
(Tax on Web), documenten
aanvragen bij uw gemeente
(gemeentelijk e-loket), een
uittreksel vragen uit het
Rijksregister, …. .
De huidige eID kaarten zijn
vijf jaar geldig. In 2010 heeft
de ADIB voorbereidingen
getroffen om de geldigheidsduur van de kaart te verlengen naar tien jaar. Daarvoor
loopt een studie die nagaat
of de veiligheid van de eID
wordt aangetast door een
verlenging. Een verlenging
zou ook betekenen dat de
certificaten die zich bevinden
op de chip van de eID moeten worden aangepast. Het
dossier wordt verder behandeld in 2011.

Kids-ID
De Kids-ID is het reis- en
identiteitsdocument voor
Belgische kinderen jonger
dan 12 jaar. Het vervangt
het vroegere witte, kartonnen pasje. De Kids-ID een
geldig reisdocument en kan
dienen
toegangskaart
tot
Loreals
Hens,
protection officer
de bibliotheek of zwemclub,

als lidkaart van de sportclub
of om zich in te schrijven op
school.
Eind december 2010 hebben 561.179 kinderen een
Kids-ID op zak tegenover
188.156 eind 2009. Dit
betekent dat eind 2010 42
% van de Belgische kinderen
jonger dan 12 beschikt over
een Kids-ID.
Momenteel is de Kids-ID niet
verplicht. U moet wel een
Kids-ID op zak hebben als u
met uw kind naar het buitenland reist. Het is ook belangrijk dat u de kaart tijdig
aangevraagd. In 2010 heeft
de ADIB ouders gesensibiliseerd voor het tijdig aanvragen via affiches die naar alle
gemeenten zijn gestuurd en
via media-advertenties.
In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen om de Kids-ID
te veralgemenen naar alle
Belgische kinderen jonger
dan 12 jaar. Dit vraagt een
aanpassing van het Koninklijk
Besluit.

Vreemdelingenkaart
Sinds 2008 vervangt de
elektronische vreemdelingenkaart de vroegere witte, gele
en blauwe kartonnen vreemdelingenkaarten. Eind 2010
zijn er al 666.604 Vreemdelingenkaarten uitgereikt. Eind
2009 zijn er 498.303 geteld.
De Vreemdelingenkaart
voor niet EU-burgers zal in
de toekomst van uitzicht
veranderen. Er zullen onder
andere biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken,
aan toegevoegd worden. De
foto zal ook aan strengere
normen moeten voldoen, de
zogenaamde ICAO –normen
(International Civil Aviation
Organisation) .

“ Voor ons zijn elke asielzoeker
en elk verhaal belangrijk.
”

Belgische ambassades en
beroepsconsulaten klaar voor
eID
Het aantal Belgen dat voor
een langere periode in het
buitenland verblijft en zich
ingeschreven heeft in een
diplomatieke post bedraagt
ongeveer 354 000.
Vandaag kunnen ook zij beschikken over een eID (elektronische identiteitskaart)
met alle voordelen die daaraan verbonden zijn.
De eerste eID is in het buitenland uitgereikt op vier
juni 2009 op het Consulaat
in Rijsel. Sinds 1 december
2010 zijn alle Belgische ambassades en beroepsconsulaten uitgerust met de nodige
apparatuur om de eID aan
te vragen en af te leveren.
Deze snelle ontplooiing kwam
er dank zij de uitstekende
samenwerking tussen de
FOD Binnen- en Buitenlandse
Zaken.
eID workshops
In 2010 heeft de ADIB
interactieve eID-workshops
georganiseerd om de burgers
vertrouwd te maken met
alle mogelijkheden die de eID
biedt. Dde deelnemers installeren zelf een kaartlezer
en gebruiken enkele eID-toepassingen, zoals een treinticket kopen of Tax-on- Web
raadplegen. In 2010 hebben
al meer dan 1000 personen
deelgenomen.
Op de dag van de aftrap, 21
juli 2010, hebben 752 burgers deelgenomen.
Geïnteresseerde verenigingen, organisaties, gemeentebesturen, .... kunnen een
eID-workshop bestellen bij
de Algemene Directie Instellingen en Bevolking.
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Het Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
De opdracht van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(CGVS) is het bieden van bescherming aan vreemdelingen die een gegronde
vrees hebben voor vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag van Genève
(vluchtelingenstatus) of die een reëel risico lopen op ernstige schade in geval van een
terugkeer naar hun land (subsidiaire bescherming). De tweede opdracht van het CGVS
is het uitreiken van documenten van burgerlijke stand aan erkende vluchtelingen en
staatlozen.
Het CGVS is een onafhankelijke administratieve instantie. Het CGVS is de centrale
asielinstantie in België en heeft als enige een onderzoeksbevoegdheid. De FOD
Binnenlandse Zaken stelt personeel en budget ter beschikking van het CGVS.
Een volledige versie van het jaarverslag van het CGVS vindt u op www.cgvs.be.

De asielcrisis
Voor het derde jaar op rij is het
aantal asielaanvragen in België
gestegen. In 2010 zijn 19.941

Volgens Eurostat-cijfers lag het
aantal asielaanvragen in België in
2010, rekening houdend met het
bevolkingsaantal, bijna vijf keer hoger
dan het EU-gemiddelde.
42.691

Asielaanvragen per jaar van
2000 - 2010
(inclusief meervoudige aanvragen)

asielaanvragen ingediend.
Dit betekent een stijging van

24.549
18.805

16% in vergelijking met het

16.940

15.357

17.186

15.957

jaar 2009. Hierdoor is ook de

11.587

11.115

12.252

2006

2007

2008

19.941

achterstand in de behandeling
van asielaanvragen gestegen.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2009

2010
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Top 10 herkomstlanden in 2010
(19.941 asielaanvragen)
1.848

1.769
1.526

1.411

1.398
1.233
1.082

986
786

Kosovo

Irak

Rusland Afghanistan Guinee

Servië

Macedonië Armenië

DR Congo

388

Syrië

Andere landen: 7.514

Aantal
“
asielaanvragen:
stijging van
16%

”

Veel asielzoekers zijn afkomstig uit
landen zoals Irak en Afghanistan,
waar de veiligheidssituatie zeer slecht
is en blijft. Asielzoekers uit Armenië
en de Balkanlanden verlaten hun land
voornamelijk omwille van de slechte
socio-economische situatie.
Opvallend voor 2010 is het hoog
aantal asielzoekers afkomstig uit
de Balkan, in het bijzonder Kosovo,
Servië en Macedonië. De afschaffing
van de visumplicht voor Macedonië
en Servië is een belangrijke factor in
de verklaring van dit hoog aantal. Het
is ook mogelijk dat het opvangbeleid
nog steeds een niet te onderschatten
aantrekkingsfactor is. De opvang van
asielzoekers in België is zeer goed,
zeker en vast in vergelijking met de
opvang in andere EU-lidstaten.
Een andere factor is de aanwezigheid
van een grote diaspora in België,
wat bijvoorbeeld het geval is voor
Guinee, Rusland en de DR Congo.

Actie

Gezien de stijging van het aantal
asielaanvragen heeft het CGVS een
bijzonder actieprogramma uitgewerkt
om tot meer en snellere beslissingen
te komen. Hiermee geeft het CGVS
een duidelijk signaal dat wie geen
gegronde redenen heeft, geen
aanspraak kan maken op asiel in
België.
Het CGVS heeft voor Servië en
Macedonië een bijzondere actie
georganiseerd om het aantal
asielaanvragen uit die landen te
verminderen. De asielzoekers
zijn sneller uitgenodigd voor een
gehoor en de protection officers (de
medewerkers die de asielzoekers
horen en een voorstel van beslissing
opstellen) hebben duidelijke
richtlijnen gekregen waardoor ze
sneller konden beslissen.
Al deze maatregelen zijn genomen
zonder te raken aan het basisprincipe
van een kwaliteitsvol, individueel
gehoor en onderzoek.
In 2010 heeft het CGVS het objectief
van 900 beslissingen op drie
maanden tijd gehaald.
De meerderheid van de asielzoekers
heeft een weigeringsbeslissing
gekregen, maar het CGVS heeft ook
enkele asielzoekers uit Servië of
Macedonië als vluchteling erkend.

Deze actie voor Servië en Macedonië
is gestart in overleg met de Dienst
Vreemdelingenzaken. De gezamenlijke
actie van het CGVS en de DVZ heeft
bijgedragen tot een scherpe daling
van de instroom voor Servië en
Macedonië in de eerste helft van
2010. In de tweede helft van 2010 is
opnieuw een stijging vastgesteld. Het
is daarom noodzakelijk deze aanpak
verder aan te houden.
Het CGVS heeft een gelijkaardige
actie georganiseerd voor de
behandeling van Armeense
asielaanvragen. Deze actie loopt eind
maart 2011 af.

Meer
beslissingen
Door de sterke stijging van het
aantal asielaanvragen en het
tekort aan opvangplaatsen voor
asielzoekers heeft de regering
in 2010 voor de opvang (een
bevoegdheid van Fedasil)
en voor de behandeling van
asielaanvragen bijkomende
maatregelen genomen. Het
CGVS heeft in 2010, in maart bij
de budgetcontrole en in oktober,
budget gekregen voor extra
personeel.
In 2010 zijn 42 nieuwe medewerkers
in dienst getreden bij het CGVS.
Zij zijn allemaal ingeschakeld
in de dossierbehandeling of de
ondersteuning ervan.
Dankzij bijkomend personeel en een
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Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft in 2010 42 extra personeelsleden aangeworven om sneller te kunnen beslissen over
asielaanvragen.

toename van de efficiëntie heeft
het CGVS eind 2010 het aantal
beslissingen met bijna 40% verhoogd
in vergelijking met 2009. Eind 2010
heeft het CGVS de toestemming
gekregen om nog meer medewerkers
aan te werven. Zij zullen begin 2011
effectief worden ingezet. Hierdoor
zal het CGVS in 2011 het aantal
beslissingen met nog eens 60%
kunnen verhogen.

Bescherming
Commissaris-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen,
Dirk Van den Bulck: “Het bieden
van bescherming aan personen
die vervolgd worden of bij

terugkeer naar hun land van
herkomst een reëel risico lopen,
blijft centraal staan in de missie

Weigeringsbeslissingen,
erkenningen van de
vluchtelingenstatus,
subsidiaire bescherming

van het CGVS.”
In 21,4% van de in 2010 onderzochte
asielaanvragen heeft het CGVS
een beslissing genomen die de
asielzoeker een internationale
bescherming geeft: 16% erkenningen
van de vluchtelingenstatus en 5,4%
toekenningen van de subsidiaire
beschermingsstatus. Dit is een daling
tegenover 2009 (25,97%). Het feit
dat het CGVS in 2010 via bijzondere
acties voorrang heeft verleend aan
de behandeling van asielaanvragen
uit een aantal landen waarvoor
de erkenningsgraad zeer laag is,
verklaart deze daling.

2.107
16,0%
711
5,4%

10.352
78,6%

Weigeringsbeslissingen
Vluchtelingenstatus
Subsidiaire bescherming

62 I Activiteitenverslag FOD Binnenlandse Zaken 2010

Top 5 erkenningen in 2010
(totaal 2.107)
269

264

252

146
128

Guinee

Irak

Afghanistan

China

Rusland

Andere landen: 1.048
De erkende personen zijn
voornamelijk afkomstig uit Guinee,
Irak, Afghanistan, China (vooral
Tibet) en Rusland (voornamelijk de
gefederaliseerde republieken van de
Noordelijke Kaukasus).

Top 4 subsidiaire bescherming in 2010
(totaal 711)
378

252

31
12
Irak

Afghanistan

Andere landen: 38
De personen die subsidiaire
beschermingsstatus kregen
toegekend, zijn voornamelijk
afkomstig uit Irak, Afghanistan,
Somalië en Guinee.

Somalië

Guinee
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Hoog bezoek van
de VN en Europa
António Guterres, de VN Hoge Commissaris voor de
vluchtelingen (UNHCR) heeft
op 2 februari 2010 een bezoek
gebracht aan het CGVS. In
1988 nam het CGVS in België
de bevoegdheid tot het
erkennen van vluchtelingen
over van UNHCR. De goede
samenwerking tussen het CGVS
en UNHCR in de jaren die daarop
volgden, heeft bijgedragen tot de
uitwerking van een rechtvaardige
en efficiënte asielprocedure in
België.
António Guterres zei tijdens zijn
bezoek aan het CGVS: “Het werk van
het CGVS is een referentie in Europa
en de wereld. België kent een solide
asielsysteem. Effectieve bescherming
is in België gegarandeerd”. De
Hoge Commissaris voegde ook toe
dat het CGVS zowel op Europees
als globaal niveau koploper is
inzake landeninformatie. Punt van
verbetering is de beoordeling van de
geloofwaardigheid van verklaringen
van de asielzoeker. Guterres zei dat
het CGVS op de steun kan rekenen
van het UNHCR bij de reflectie rond
dit complexe punt.
Op 5 juli 2010 hebben Europees
Commissaris voor Binnenlandse

Zaken, Cecilia Malmström en
staatssecretaris voor migratie en
asielbeleid Melchior Wathelet op het
CGVS een opleidingssessie van het
European Asylum Curriculum (EAC)
gevolgd. Het bezoek vond plaats
naar aanleiding van het Belgisch
voorzitterschap van de Raad van
de Europese Unie. Het EAC-project
ontwikkelt een aantal modules voor
de opleiding van medewerkers
die binnen de asielinstanties
asielaanvragen onderzoeken. Het
CGVS is sterk betrokken bij de
ontwikkeling van een aantal modules.
Het project wordt gedragen door
experten van asielinstanties uit een
aantal EU-lidstaten, personen uit de
academische wereld en UNHCR.
EAC is een duidelijk voorbeeld van
een project waarbij de Europese
asielinstanties via praktische
samenwerking komen tot de
harmonisering van het asielbeleid op
Europees niveau.

António
“
Guterres, de VN
Hoge Commissaris voor de
vluchtelingen:
België kent een
solide
asielsysteem

”
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8e.Raad voogrenElektronische identiteitsbewijzen

eID
De elektronische identiteitskaart (eID) is in 2004
ingevoerd in alle Belgische
gemeenten. De kaart, ter
grootte van een bankkaart,
vervangt de oude identiteitskaarten. Sinds eind 2009
heeft elke Belgische burger
ouder dan 12 jaar een eID in
zijn bezit. Eind 2010 waren
er 8.231 .976 eID-kaarten
uitgereikt.
De eID is een zeer veilige
identiteitskaart en u kan ze
gebruiken voor heel wat
toepassingen waaronder uw
belastingsaangifte invullen
(Tax on Web), documenten
aanvragen bij uw gemeente
(gemeentelijk e-loket), een
uittreksel vragen uit het
Rijksregister, …. .
De huidige eID kaarten zijn
vijf jaar geldig. In 2010 heeft
de ADIB voorbereidingen
getroffen om de geldigheidsduur van de kaart te verlengen naar tien jaar. Daarvoor
loopt een studie die nagaat
of de veiligheid van de eID
wordt aangetast door een
verlenging. Een verlenging
zou ook betekenen dat de
certificaten die zich bevinden
op de chip van de eID moeten worden aangepast. Het
dossier wordt verder behandeld in 2011.

als lidkaart van de sportclub
of om zich in te schrijven op
school.
Eind december 2010 hebben 561.179 kinderen een
Kids-ID op zak tegenover
188.156 eind 2009. Dit
betekent dat eind 2010 42
% van de Belgische kinderen
jonger dan 12 beschikt over
een Kids-ID.
Momenteel is de Kids-ID niet
verplicht. U moet wel een
Kids-ID op zak hebben als u
met uw kind naar het buitenland reist. Het is ook belangrijk dat u de kaart tijdig
aangevraagd. In 2010 heeft
de ADIB ouders gesensibiliseerd voor het tijdig aanvragen via affiches die naar alle
gemeenten zijn gestuurd en
via media-advertenties.
In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen om de Kids-ID
te veralgemenen naar alle
Belgische kinderen jonger
dan 12 jaar. Dit vraagt een
aanpassing van het Koninklijk
Besluit.

Belgische ambassades en
beroepsconsulaten klaar voor
eID
Het aantal Belgen dat voor
een langere periode in het
buitenland verblijft en zich
ingeschreven heeft in een
diplomatieke post bedraagt
ongeveer 354 000.
Vandaag kunnen ook zij beschikken over een eID (elektronische identiteitskaart)
met alle voordelen die daaraan verbonden zijn.
De eerste eID is in het buitenland uitgereikt op vier
juni 2009 op het Consulaat
in Rijsel. Sinds 1 december
2010 zijn alle Belgische ambassades en beroepsconsulaten uitgerust met de nodige
apparatuur om de eID aan
te vragen en af te leveren.
Deze snelle ontplooiing kwam
er dank zij de uitstekende
samenwerking tussen de
FOD Binnen- en Buitenlandse
Zaken.
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Vreemdelingenkaart
Sinds 2008 vervangt de
elektronische vreemdelingenkaart de vroegere witte, gele
en blauwe kartonnen vreemdelingenkaarten. Eind 2010
zijn er al 666.604 Vreemdelingenkaarten uitgereikt. Eind
2009 zijn er 498.303 geteld.
De Vreemdelingenkaart
voor niet EU-burgers zal in
de toekomst van uitzicht
veranderen. Er zullen onder
andere biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken,
aan toegevoegd worden. De
foto zal ook aan strengere
normen moeten voldoen, de
zogenaamde ICAO –normen
(International Civil Aviation
Organisation) .

Kids-ID
De Kids-ID is het reis- en
identiteitsdocument voor
Belgische kinderen jonger
dan 12 jaar. Het vervangt
het vroegere witte, kartonnen pasje. De Kids-ID een
geldig reisdocument en kan
dienen als toegangskaart tot
bibliotheek
of uit
zwemclub,
Gémide
Mundere
Cikonza
de Dem. Rep. Congo

“ Onze laatste hoop is
op de raad gevestigd
”

eID workshops
In 2010 heeft de ADIB
interactieve eID-workshops
georganiseerd om de burgers
vertrouwd te maken met
alle mogelijkheden die de eID
biedt. Dde deelnemers installeren zelf een kaartlezer
en gebruiken enkele eID-toepassingen, zoals een treinticket kopen of Tax-on- Web
raadplegen. In 2010 hebben
al meer dan 1000 personen
deelgenomen.
Op de dag van de aftrap, 21
juli 2010, hebben 752 burgers deelgenomen.
Geïnteresseerde verenigingen, organisaties, gemeentebesturen, .... kunnen een
eID-workshop bestellen bij
de Algemene Directie Instellingen en Bevolking.
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Een onafhankelijk rechtscollege: de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk administratief
rechtscollege. De Raad is als enige bevoegd om kennis te nemen van de beroepen die
worden ingesteld tegen individuele beslissingen van de overheid genomen in toepassing
van de vreemdelingenwet. Deze wet behandelt de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De Raad heeft officieel zijn
werkzaamheden aangevat op
1 juni 2007. Geert Debersaques,
eerste voorzitter van de
Raad: “Als rechtscollege
is onze prioriteit ervoor te

De rechtspleging bij de Raad
is hoofdzakelijk schriftelijk en
tegensprekelijk. Een beroep wordt
bij de Raad met een verzoekschrift
aanhangig gemaakt. Partijen en hun
raadsleden mogen hun opmerkingen
steeds op de terechtzitting mondeling
formuleren, maar kunnen geen
andere middelen aanvoeren dan
degene die ze in hun processtuk
(beroep of nota) hebben uiteengezet.

zorgen dat vreemdelingen
steeds een daadwerkelijke

Procedures

rechtsbescherming krijgen in het

Vreemdelingen kunnen tegen

migratie- en asielcontentieux.”

een negatieve beslissing beroep

De Raad telt hiervoor 40 rechters

aantekenen bij de Raad. Er zijn

en 240 medewerkers die

twee verschillende procedures:

ressorteren onder de Federale

volle rechtsmacht en annulatie.

Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken.

Volle rechtsmacht

In de procedure volle rechtsmacht
spreekt de Raad zich uit over
beroepen ingesteld tegen
beslissingen van het Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen
en de Staatlozen waarbij een
vreemdeling een negatieve beslissing
kreeg voor het verkrijgen van de
vluchtelingenstatus of de subsidiaire
bescherming. De Raad behandelt
het beroep en doet in laatste aanleg
uitspraak over de grond van het
geschil.
De Raad kan in zijn arrest de
aangevochten beslissing hervormen
of bevestigen of vernietigen en voor
verder onderzoek terugzenden naar
het Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen. De
procedure is schorsend tot de Raad
een arrest uitgesproken heeft.
De Raad heeft – in tegenstelling tot
het Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen – geen
onderzoeksbevoegdheid.
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Annulatie

In annulatie doet de Raad uitspraak
als annulatierechter waarin hij
enkel de wettigheid beoordeelt
van de bestreden administratieve
rechtshandeling. Deze beslissingen
zijn grotendeels genomen door de
Dienst Vreemdelingenzaken maar
kunnen ook door een gemeentelijke
ambtenaar genomen worden.
Voorbeelden van beslissingen zijn
weigeringsbeslissingen van een
visumaanvraag, een weigering van
een verblijfsvergunning of een
verwijderingsbeslissing. Indien de
Raad een beslissing vernietigt, is het
aan de Dienst Vreemdelingenzaken
om een nieuwe beslissing te nemen.
Tenzij de wet anders bepaalt, is het
annulatieberoep niet schorsend.
Met het oog op een daadwerkelijke
rechtsbescherming kan de verzoeker
de schorsing van de tenuitvoerlegging
van de aangevochten beslissing,
met of zonder voorlopige
maatregelen, vorderen. Dit zijn de
accessoire bevoegdheden bij het
annulatieberoep.

Beroepen

In het gerechtelijk jaar 2009-2010
zijn 13.372 beroepen ingediend bij
de Raad, waarvan 6.660 in annulatie
en 6.712 in volle rechtsmacht. Dit is
een lichte daling ten opzichte van het
vorige gerechtelijk jaar.
Maar midden 2010 is het aantal
asielaanvragen significant gestegen
zodat er vanaf dat ogenblik ook meer
beroepen zijn ingediend bij de Raad.
Er zijn dan ook in het jaar 2010 extra
middelen voorzien om de ingediende
beroepen zo vlot mogelijk af te
handelen.

Arresten

Tijdens het gerechtelijk jaar 20092010 zijn 16.257 arresten genomen
door de Raad, waarvan 8.200 in volle
rechtsmacht en 8.057 in annulatie.
Dit is een lichte stijging ten opzichte
van het gerechtelijk jaar 2008-2009.

Organisatie
De eerste voorzitter zit

Cijfers

de raad voor, bijgestaan

De Raad publiceert zijn cijfers

door de voorzitter en vier

per gerechtelijk jaar: elk

kamervoorzitters. De Raad

gerechtelijk jaar begint op

bestaat uit de kamers en uit

1 september en eindigt op

ondersteunende diensten: de

31 augustus het volgende jaar.

griffie en de algemene diensten.

Deze cijfers behelzen de periode
september 2009 tot augustus
2010. Meer gedetailleerde cijfers
vindt u terug op de website van
de Raad, www.rvv-cce.be.

Kamers

De Raad bestaat uit vijf
kamers waarvan drie kamers
annulatieberoepen behandelen en
twee kamers de beroepen in volle
rechtsmacht. Elke kamer behoort
ofwel tot de Nederlandstalige taalrol,

ofwel tot de Franstalige taalrol.
Voor tweetalige beroepen kan
een zesde ad-hoc-kamer worden
bijeengeroepen.
Elke kamer bestaat uit een
kamervoorzitter, meerdere rechters
in vreemdelingenzaken, een
coördinator, verscheidene attachés
en één of meerdere griffiers.
De meeste arresten worden
gewezen door een kamer met een
alleenzetelende rechter; dit was
het geval voor 16.144 ingediende
beroepen in 2010.
In 2010 zijn ook 101 zaken gewezen
door een kamer met drie rechters en
twaalf arresten zijn gewezen in een
algemene vergadering van de Raad.

De griffie

De griffie staat onder leiding van
de hoofdgriffier. De griffie bestaat
uit vier diensten die elk een eigen
takenpakket hebben: de griffie,
het onthaal, de tolkendienst en de
expeditie.
De griffie speelt een centrale rol in de
organisatie van de Raad.
In 2010 is de griffie gereorganiseerd
waarbij deze niet meer per taalrol
wordt ingedeeld maar per procedure.
Hierdoor wordt de kennis van de
medewerkers ten volle benut en is
de werkwijze in beide procedures
uniform. Bovendien heeft dit nog
voordelen, stelt Cathérine Buyck
van de griffie: ”Vroeger hoorde je
enkel Nederlands spreken, maar nu
hoor je ook voortdurend de andere
landstaal. Dit helpt me om mijn Frans
bij te schaven en te slagen voor mijn
taalexamen”.
De medewerkers van de griffie
hebben permanent toegang tot
geactualiseerde draaiboeken die
zeer gedetailleerd de verschillende
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Gémi Mundere Cikonza uit de Dem. Rep. Congo met meester Annik Haegeman bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

procedurestappen bevatten. Deze
vernieuwde werkmethode resulteert
in een efficiëntere werking van de
griffie wat ook het verloop van de
rechtspleging ten goede komt.

Ondersteunende
diensten
De algemene diensten staan onder
leiding van de beheerder. De
algemene diensten werken voor alle
medewerkers van de Raad en bestaan
uit verschillende diensten zoals
personeel & organisatie, budget
en beheerscontrole, informatie- en
communicatietechnologie (ICT),
interne en externe communicatie
en logistieke ondersteuning. De
juridische dienst maakt ook deel
uit van de horizontale diensten en
voorziet de Raad van juridische
informatie door bijvoorbeeld
relevante rechtspraak van de
Raad, de Raad van State en

andere nationale en internationale
rechtscolleges te verzamelen en te
verwerken.

en resultaatgericht geholpen worden.
Tijdig rechtspreken draagt bij tot het
scheppen van vertrouwen in de Raad.

Tijdig
rechtspreken

De gemiddelde behandelingstermijn
van de beroepen in volle rechtsmacht
bedraagt 91,2 dagen en deze in
annulatie 74,9 dagen. De Raad
beslist hiermee binnen de wettelijke
behandelingstermijn van drie
maanden.

De eerste voorzitter heeft een
beleidsplan voor de periode
2009-2012 opgemaakt waarvan
het uiteindelijke doel is om uit
te groeien tot een center of
excellence.
Een van de doelstellingen van
de Raad is binnen de wettelijke
bepalingen en termijnen recht te
spreken zodat de rechtzoekenden vlot

De Raad wil ook een referentiepunt
vormen en streeft ernaar
kwaliteitsvol recht te spreken in
overeenstemming met de hogere
internationale en communautaire
rechtscolleges.
De Raad wil tot slot zijn
rechtspraak zo toegankelijk en
transparant mogelijk maken voor
het publiek. Sinds 1 oktober 2010
worden bijna alle arresten op
een gedepersonaliseerde wijze
gepubliceerd op zijn website www.
rvv-cce.be.
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Elektronische identiteitsbewijzen

eID
De elektronische identiteitskaart (eID) is in 2004
ingevoerd in alle Belgische
gemeenten. De kaart, ter
grootte van een bankkaart,
vervangt de oude identiteitskaarten. Sinds eind 2009
heeft elke Belgische burger
ouder dan 12 jaar een eID in
zijn bezit. Eind 2010 waren
er 8.231 .976 eID-kaarten
uitgereikt.
De eID is een zeer veilige
identiteitskaart en u kan ze
gebruiken voor heel wat
toepassingen waaronder uw
belastingsaangifte invullen
(Tax on Web), documenten
aanvragen bij uw gemeente
(gemeentelijk e-loket), een
uittreksel vragen uit het
Rijksregister, …. .
De huidige eID kaarten zijn
vijf jaar geldig. In 2010 heeft
de ADIB voorbereidingen
getroffen om de geldigheidsduur van de kaart te verlengen naar tien jaar. Daarvoor
loopt een studie die nagaat
of de veiligheid van de eID
wordt aangetast door een
verlenging. Een verlenging
zou ook betekenen dat de
certificaten die zich bevinden
op de chip van de eID moeten worden aangepast. Het
dossier wordt verder behandeld in 2011.

als lidkaart van de sportclub
of om zich in te schrijven op
school.
Eind december 2010 hebben 561.179 kinderen een
Kids-ID op zak tegenover
188.156 eind 2009. Dit
betekent dat eind 2010 42
% van de Belgische kinderen
jonger dan 12 beschikt over
een Kids-ID.
Momenteel is de Kids-ID niet
verplicht. U moet wel een
Kids-ID op zak hebben als u
met uw kind naar het buitenland reist. Het is ook belangrijk dat u de kaart tijdig
aangevraagd. In 2010 heeft
de ADIB ouders gesensibiliseerd voor het tijdig aanvragen via affiches die naar alle
gemeenten zijn gestuurd en
via media-advertenties.
In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen om de Kids-ID
te veralgemenen naar alle
Belgische kinderen jonger
dan 12 jaar. Dit vraagt een
aanpassing van het Koninklijk
Besluit.

Belgische ambassades en
beroepsconsulaten klaar voor
eID
Het aantal Belgen dat voor
een langere periode in het
buitenland verblijft en zich
ingeschreven heeft in een
diplomatieke post bedraagt
ongeveer 354 000.
Vandaag kunnen ook zij beschikken over een eID (elektronische identiteitskaart)
met alle voordelen die daaraan verbonden zijn.
De eerste eID is in het buitenland uitgereikt op vier
juni 2009 op het Consulaat
in Rijsel. Sinds 1 december
2010 zijn alle Belgische ambassades en beroepsconsulaten uitgerust met de nodige
apparatuur om de eID aan
te vragen en af te leveren.
Deze snelle ontplooiing kwam
er dank zij de uitstekende
samenwerking tussen de
FOD Binnen- en Buitenlandse
Zaken.
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Vreemdelingenkaart
Sinds 2008 vervangt de
elektronische vreemdelingenkaart de vroegere witte, gele
en blauwe kartonnen vreemdelingenkaarten. Eind 2010
zijn er al 666.604 Vreemdelingenkaarten uitgereikt. Eind
2009 zijn er 498.303 geteld.
De Vreemdelingenkaart
voor niet EU-burgers zal in
de toekomst van uitzicht
Kids-ID
veranderen. Er zullen onder
De Kids-ID is het reis- en
andere biometrische gegeidentiteitsdocument voor
vens, zoals vingerafdrukken,
Belgische kinderen jonger
aan toegevoegd worden. De
dan 12 jaar. Het vervangt
foto zal ook aan strengere
het vroegere witte, kartonnormen moeten voldoen, de
nen pasje. De Kids-ID een
zogenaamde ICAO –normen
geldig reisdocument en kan
Civil Aviation
Bruno Zorzi, noodplanambtenaar(International
provincie Henegouwen
dienen als toegangskaart tot
Organisation) .
over hetofgrensoverschrijdend
project Apport
de bibliotheek
zwemclub,

“Omdat veiligheid
geen grenzen kent.
”

eID workshops
In 2010 heeft de ADIB
interactieve eID-workshops
georganiseerd om de burgers
vertrouwd te maken met
alle mogelijkheden die de eID
biedt. Dde deelnemers installeren zelf een kaartlezer
en gebruiken enkele eID-toepassingen, zoals een treinticket kopen of Tax-on- Web
raadplegen. In 2010 hebben
al meer dan 1000 personen
deelgenomen.
Op de dag van de aftrap, 21
juli 2010, hebben 752 burgers deelgenomen.
Geïnteresseerde verenigingen, organisaties, gemeentebesturen, .... kunnen een
eID-workshop bestellen bij
de Algemene Directie Instellingen en Bevolking.
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Federale diensten
van de Gouverneurs
België bestaat uit tien provincies en het Administratief Arrondissement BrusselHoofdstad. Elf gouverneurs staan in voor een aantal uiteenlopende bevoegdheden,
gaande van het verstrekken van reisdocumenten tot het vrijwaren van de veiligheid
De gouverneurs staan op het kruispunt tussen lokale, provinciale, gewestelijke en
federale overheden. Zij organiseren overleg en samenwerking tussen politie,
brandweer en medische hulpverlening.

Noodplanning
Gouverneurs zijn
verantwoordelijk voor de
opmaak en het activeren
van de provinciale nood- en
interventieplannen. Wanneer de
minister van Binnenlandse Zaken
een federale fase afkondigt,
voeren de gouverneurs
de genomen beslissingen
uit. Daarnaast keuren de
gouverneurs de gemeentelijke
noodplannen goed en
ondersteunen zij de gemeenten
bij rampen.

Provinciale nood- en
interventieplannen
Nood- en interventieplannen
bevatten de gegevens, het optreden
en de te volgen procedures van
de verschillende hulpdiensten
en beleidsverantwoordelijken.
Provinciale nood- en
interventieplannen zijn van
toepassing wanneer de gevolgen van
het incident zich uitstrekken over
meerdere gemeenten en/of wanneer
meer middelen worden gevraagd
dan de gemeenten zelf kunnen ter
beschikking stellen en beheren.
Voorbeelden van realisaties in 2010:
In januari en februari 2010 hebben
alle Federale Diensten van de
Gouverneurs een tandje bijgestoken
om de bijzondere nood- en
interventieplannen “Seveso“
(chemische bedrijven) af te
werken. In 2009 is België door het
Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen veroordeeld omdat
de externe noodplannen van 93
bedrijven niet tijdig zijn afgewerkt.
In 2010 zijn deze bijzondere nooden interventieplannen Seveso
geactualiseerd.
De minister van Binnenlandse

Zaken heeft op 29 maart 2010 het
Algemeen Nood- en InterventiePlan
(ANIP) van de provincie Luik en op
14 september 2010 het ANIP van
het Administratief Arrondissement
Brussel-Hoofdstad goedgekeurd.
De gouverneur van Henegouwen
heeft samen met de diensten van
de Franse Préfecture du Nord aan
grensoverschrijdende noodplanning
gewerkt. Het project heet APPORT
en wordt mede gefinancierd door het
Europese programma Interreg IV.

In november
“2010
zijn in
totaal 315
gemeenten
getroffen door
wateroverlast

”
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Reële noodsituaties
Bij een grootschalige noodsituatie
kan de gouverneur beslissen om een
provinciale fase af te kondigen. Op
dat moment treedt het provinciaal
algemeen nood- en interventieplan
(ANIP) in werking en staat hij in voor
de beleidscoördinatie. Dit betekent
dat de gouverneur de hoofden van de
verschillende disciplines (brandweer,
medische hulpverlening, politie,
civiele bescherming, defensie en
informatie) en experten bijeenbrengt
in een coördinatiecomité. Zij
adviseren de gouverneur bij
het nemen van belangrijke
beleidsbeslissingen, zoals het al dan
niet evacueren van bevolking.
Op 27 januari 2010 is het
gemeentelijk ANIP in werking
gesteld in Luik nadat 14 mensen
zijn omgekomen bij de ontploffing
van meerdere gebouwen in de
Leopoldstraat. De hulpdiensten
hebben toen mensen vanonder het
puin gered en meer dan 500 mensen
geëvacueerd. De diensten van de
gouverneur hebben de stad Luik met
raad en daad bijgestaan.
Op 15 februari 2010 zijn in Buizingen
(Halle) twee treinen op elkaar
gebotst. Daarbij zijn 18 personen,
waaronder een zwangere vrouw,
overleden en 162 mannen en
vrouwen gewond geraakt. De
gouverneur van Vlaams-Brabant
heeft het provinciaal nood- en
interventieplan geactiveerd om de
acties van de betrokken gemeenten,
de hulpdiensten, NMBS, Infrabel en
het parket te coördineren. Doel: de
slachtoffers en betrokkenen van de
ramp zo snel mogelijk te bevrijden,
te verzorgen, op te vangen en te
informeren.
In november 2010 zijn in totaal
315 gemeenten getroffen door
wateroverlast. De gouverneurs
van de verschillende provincies
hebben de inzet van de beschikbare
middelen, zoals pompen e.d.,

gecoördineerd op provinciaal
niveau. Hierbij is structureel
overleg met de burgemeesters
van de betrokken gemeenten, de
hulpdiensten, de waterbeheerders,
de andere provinciegouverneurs en
het Crisiscentrum van de Regering
cruciaal gebleken. De gouverneurs
van Oost-Vlaanderen, Vlaams- en
Waals-Brabant en Henegouwen
hebben een provinciale fase
afgekondigd wegens de omvang
van de noodsituatie. In OostVlaanderen bijvoorbeeld hebben
21 gemeenten hun gemeentelijke
crisiscel geactiveerd en hebben
3000 hulpverleners en duizenden
vrijwilligers zich ingezet om mensen
te helpen.
In de provincies Luik en Luxemburg
heeft uitzonderlijke sneeuwval in
december 2010 voor noodsituaties
op de wegen gezorgd. Beide
gouverneurs hebben een provinciale
rampenfase afgekondigd.

Doel: de
“
slachtoffers en
betrokkenen
van de ramp zo
snel mogelijk
te bevrijden, te
verzorgen, op
te vangen en te
informeren

”

Provinciale
rampoefeningen

De gouverneurs organiseren
regelmatig rampoefeningen om de
noodplannen te testen zodat de
coördinatie van de hulpoperaties bij
een echte ramp goed zou verlopen.
Voorbeelden van realisaties in 2010:
De diensten van de gouverneur van
Oost-Vlaanderen hebben samen
met de gemeenten Beveren, SintGillis-Waas en het Crisiscentrum
van de Regering een grootschalige
evacuatieoefening georganiseerd.
Op 27 april 2010 zijn 1200 personen,
waaronder 600 leerlingen lager
onderwijs, hulpverleners, noodplanen informatieambtenaren, naar het
opvangcentrum in Wachtebeke
(domein Puyenbroeck) geëvacueerd.
De gouverneur van Oost-Vlaanderen
heeft de beslissing genomen om
deze evacuatie uit te voeren, naar
aanleiding van een (gesimuleerde)
uitstoot van nucleaire stoffen in de
Kerncentrale van Doel.
In het Administratief Arrondissement
Brussel-hoofdstad is op 22 november
2010 een oefening georganiseerd
door de Maatschappij voor Openbaar
Vervoer (MIVB), op vraag van het
Erasmusziekenhuis in Anderlecht.
Zij hebben een metro-ongeval aan
de ingang van het station “Erasmus”
gesimuleerd. De debriefing heeft
het belang van opleiding voor het
interventiepersoneel met betrekking
tot noodplanning aangetoond.
In Henegouwen is op 28 juni een
grootschalige rampenoefening
georganiseerd in het Institut des
Radioéléments de Fleurus (IRE) en
een tweede op de vliegbasis van
Chièvres op 9 november.
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Overstromingen in Oost-Vlaanderen in november 2010

Ondersteuning
gemeentelijke
noodplanning

een computerprogramma voor de
gemeentelijke noodplanning en aan
modellen van fiches, alarmschema’s
enz.

De Federale Diensten van
de Gouverneurs spelen een
belangrijke rol in de ondersteuning
van gemeenten op het vlak van
noodplanning. Ook in 2010 hebben
zij informatiesessies en opleidingen
georganiseerd voor de ambtenaren
noodplanning van hun provincie.
Het gaat onder andere over het
opstellen van noodplannen en over
het oprichten van psychosociale
hulpverleningsnetwerken of lokale
netwerken van vrijwilligers die de
eerste opvang bieden aan slachtoffers
tijdens een ramp.

Het Crisiscentrum van de Regering
heeft eind 2010 opleidingen rond
crisiscommunicatie aangeboden
aan alle informatieambtenaren van
ons land. Met deze opleidingen wil
het Crisiscentrum ook lokale en
provinciale overheden de kans geven
hun communicatievaardigheden
tijdens rampen te oefenen en te
verbeteren. Deze opleidingssessies
zijn in alle provincies georganiseerd
door de federale diensten van de
gouverneurs.

Voorbeelden van realisaties in 2010:
De diensten van de gouverneur
van Luxemburg en de gemeenten
hebben in 2010 samengewerkt aan

Informatie“
sessies en opleidingen georganiseerd voor
de ambtenaren
noodplanning
van hun
provincie

”
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Politionele
veiligheid en
openbare orde
De gouverneurs brengen politie,
bestuurlijke en gerechtelijke
overheden samen om aan de
politionele veiligheid en de
openbare orde in hun provincie
te werken. Dit gebeurt onder
andere tijdens het provinciaal
veiligheidsoverleg.
Voorbeelden van realisaties in 2010:
Op 18 juni 2010 hebben de Federale
Diensten van de Gouverneurs van
Antwerpen en Limburg in Tessenderlo
een ontmoeting georganiseerd
tussen de procureur-generaal en
de burgemeesters en politiechefs
van de provincies Antwerpen en
Limburg. Deze ontmoetingsdag
tussen bestuurlijke en gerechtelijke
overheid is positief onthaald bij
de deelnemers. Het initiatief zal
voortgezet worden met een biprovinciale veiligheidsconferentie in
2012 over een eenvormige aanpak
van de inbraken.
In Luik is op het provinciaal
veiligheidsoverleg in 2010 onder
andere gediscussieerd over
evenementen waaraan duizenden
wielertoeristen deelnemen en
over de handhaving van de
openbare orde bij het onthaal van
woonwagenbewoners.

Instituut voor de Verkeersveiligheid
(BIVV), besteden de gouverneurs
permanent aandacht aan acties
voor verkeersveiligheid en alcohol-,
snelheid- en drugscontroles. Met de
invoering van de speekseltest op 1
oktober 2010 is de controleprocedure
voor drugscontroles sterk
vereenvoudigd.
Voorbeelden van realisaties in 2010:
Met het nieuwe project
“Fietstoerisme in Harmonie” wil
de provincie West-Vlaanderen
het negatieve imago van de
wielertoerist en recreatieve fietser
opkrikken. In augustus 2010 is
gestart met een campagne voor alle
weggebruikers. Het uiteindelijke
doel is het fietstoerisme in harmonie
te laten verlopen met de geldende
verkeersregels, onder andere door
een correcte houding van alle
weggebruikers en veilig aangelegde
fietspaden. Meer informatie hierover
vindt u op www.west-vlaanderen.be/
fietstoerisme.
De gouverneur van Henegouwen
heeft in 2010 gefocust op
verkeersveiligheid voor kinderen.
Er is een mobiele verkeerspiste
ontworpen die gebruikt zal worden
in de politieacademie van Jurbise
om aspirant-politieinspecteurs aan
te leren hoe ze verkeersles moeten
geven.
In 2010 hebben de
provinciegouverneur en de bevoegde
gedeputeerde van Vlaams-Brabant,
de Tiense Suikerraffinaderij en de
regionaal betrokken politiediensten

Verkeersveiligheid
In samenwerking met de lokale
politiezones en het Belgisch
Speekseltest

(politiezone Tienen-Hoegaarden),
het ‘Convenant Veilig Bietenverkeer’
ondertekend waarin een aantal
wederzijdse afspraken en
engagementen zijn opgenomen,
o.a. aandacht voor veiligheid,
aandacht voor overlast van de
bietentransporten, aandacht van
de politiediensten voor overlading,
modder en bieten op de rijbaan en
tonnenmaatbeperkingen.

Criminaliteitspreventie
De Federale Diensten van de
Gouverneurs bestuderen en
evalueren de misdadigheid in hun
provincie en bereiden de provinciale
programma’s inzake preventie
voor. Dit leidt tot concrete acties
op het vlak van bijvoorbeeld
inbraakpreventie, slachtofferzorg en
het voorkomen van overlast.
Voorbeelden van realisaties in 2010:
In de provincies Antwerpen, Limburg
en West-Vlaanderen is er ingezet
op fietsdiefstallen. Antwerpen en
Limburg hebben samen de website
http://www.gevondenfietsen.be/
ontwikkeld. Daar kunnen gestolen
fietsen teruggevonden worden.
Het project “Samen ouders – de
ouderrol in de preventie van
intrafamiliaal geweld”, uitgewerkt
in de provincie Limburg, heeft
de Belgische Prijs voor Veiligheid
en Criminaliteitspreventie 2010
gewonnen. De provincie Limburg
leidt ook een Europees project,
in samenwerking met de FOD
Binnenlandse Zaken, om de aanpak
van intrafamiliaal geweld in de
Europese lidstaten te optimaliseren
(o.a. trainingsprogramma,
multidisciplinaire aanpak...).
In West-Vlaanderen is naar aanleiding
van de fietscontroles in het kader
van de campagne “Hang het beest
niet uit in het verkeer” bijzondere
aandacht besteed aan de fietssloten.
Het uiteindelijke doel van deze
campagne is het verlagen van het
aantal fietsdiefstallen.
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Vergunningen,
toelatingen en
documenten
De wapenwet van 8 juni 2006 kent
aan de gouverneur een centrale
rol toe inzake wapenvergunningen
en –erkenningen. De gouverneur
kan wapenvergunningen verlenen,
maar ook intrekken. Dit alles gebeurt
steeds na advies van politie en/of
parket.

Provincie

Eind mei 2010 is het nieuw Centraal
Wapenregister (CWR) in gebruik
genomen. In de loop van de
maand zijn de wapendiensten in de
provincies opgeleid
door de federale politie. Deze
provinciale wapendiensten hebben
de verdere opleiding van de
wapenverantwoordelijken van de
lokale politie op zich genomen.

In Luxemburg heeft de
provinciale wapendienst een
vertrouwensnetwerk gecreëerd na
meerdere ontmoetingen met alle
betrokkenen.

Verleende
wapenvergunningen

Verleende
wapenvergunningen
voor jagers en
sportschutters

Erkennen
van wapenhandelaars

Erkennen van
schietstanden

intrekkingen
/
schorsingen
/
weigeringen

Afleveren
Europese
vuurwapenpassen

erkennen
van
wapenverzame
lingen

Antwerpen

8.070

5.842

8

18

312

591

15

Limburg

4.002

3.680

15

16

364

373

Oost-Vlaanderen

3.622

2.123

20

18

292

396

13

6

199

348

15

Vlaams-Brabant

3.134

(model 9)

(model 4)

(model 9)

1.163

4

West-Vlaanderen

2.251

1.275

3

20

73

360

14

Henegouwen

9.920

1.115

21

12

91

334

144

Luik

7.477

2.084

19

3

174

289

5

9.137

3.156

28

10

15.012

3.280

20

9

Luxemburg

Niet
meegedeeld.

Namen

Niet
meegedeeld.

Waals-Brabant

Administratief
Arrondissement
BrusselHoofdstad

(4 eenmalige
+ 2 permanente)

58

278

(34 feiten)

(+511 wijzigingen)

254

126

35
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Andere
federale taken
Behalve bevoegdheden inzake
veiligheid en wapenvergunningen
vervullen de gouverneurs nog
een aantal andere federale taken,
onder andere bij rampenschade,
vertalingen van bestuurlijke
akten, de voorbereiding
van verkiezingen, officiële
ontvangsten en het toekennen
van eretekens.

Rampenschade en
rampenfonds
De ministerraad beslist of
uitzonderlijke natuurverschijnselen
als een natuurramp erkend worden.
Slachtoffers van een (erkende)
natuurramp (of landbouwramp)
kunnen bij de gouverneur van de
provincie waar de beschadigde
goederen gelegen zijn, een aanvraag
indienen om een financiële
tegemoetkoming te verkrijgen.
Een overzicht van de erkende
rampen, de behandelde aanvragen
en toegekende schadevergoedingen
zijn terug te vinden in hoofdstuk 1
Fed. Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken, tot uw dienst -Directie
Rampenschade en op de website van
het jaarverslag.

Verkiezingen
Volgens het kieswetboek is de
gouverneur bij verkiezingen voor
het Europees Parlement en voor de
nationale en regionale parlementen
verantwoordelijk voor onder
andere de indeling van de kiezers
in stemafdelingen, het toezicht
op het tijdig bezorgen van de
oproepingsbrieven aan de kiezers en
de verdeling van de verkiezingskosten
over de gemeenten. Ook bij de
federale verkiezingen van 13 juni 2010
hebben zij deze taken vervuld.
In 2010:
Als gevolg van de (niet-gesplitste)
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
heeft de gouverneur van VlaamsBrabant deze taken van het college
van burgemeester en schepenen
voor 16 gemeenten in hun plaats
opgenomen. Voor de praktische
organisatie van de verkiezingen
en het goede verloop van de
kiesverrichtingen heeft hij een beroep
gedaan op de gemeentesecretarissen
en het gemeentepersoneel.
Daarnaast heeft de
provinciegouverneur, in opdracht van
de minister, zelf de oproepingsbrieven
aan de inwoners van de
faciliteitengemeenten Kraainem,
Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en
Wezembeek-Oppem verzonden.

Verhuis federale
diensten van de
gouverneur van WestVlaanderen
De Federale Diensten van de
Gouverneur van West-Vlaanderen
zijn in december 2010 verhuisd naar
het nieuwe Federaal Administratief
Centrum (FAC) Kamgebouw in
Brugge. Dit gebouw is gelegen in de
Koning Albert I-laan aan het station
van Brugge en centraliseert de
federale diensten van de gouverneur
van West-Vlaanderen, de FOD
Financiën, de FOD Volksgezondheid

en Medex, de FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg, de FOD
Sociale Zekerheid, Fedorest en de
diensten van het rijksregister van
de FOD Binnenlandse Zaken. In het
nieuwe gebouw zal in 2011 nog een
provinciaal crisiscentrum uitgebouwd
worden.

Civiele Veiligheid
Voor de civiele veiligheid houden de
gouverneurs toezicht op de naleving
van de wettelijke bepalingen,
op basis van de rapporten van
de brandweerinspectiediensten
van de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken. Ook
formuleren zij voorstellen voor
de geglobaliseerde aankoop van
brandweermateriaal, het Sevesofonds
en het nucleair fonds met federale
subsidies.

Activiteitenverslag FOD Binnenlandse Zaken 2010 I 75

Preventieambtenaar Gerrit Cappaert over een noodplanoefening met kinderen van het schooltje Oogappel in Vrasene: “Evacuatie moet een attitude worden.”
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Contactgegevens
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Leuvenseweg 1, 1000 Brussel
T: 02 500 21 11 F: 02 500 21 28
M: info@ibz.fgov.be I: www.ibz.be

Algemene directie Civiele Veiligheid
Leuvenseweg 1, 1000 Brussel
T: 02 500 21 11 F: 02 500 23 65
I: www.civieleveiligheid.be

Algemene directie Veiligheid en Preventie
Waterloolaan 76, 1000 Brussel
T: 02 557 33 99 F: 02 557 33 67
M: vps@ibz.fgov.be I: www.besafe.be / www.vigilis.be

Algemene directie Crisiscentrum
Hertogsstraat 53, 1000 Brussel
T: 02 506 47 11 F: 02 506 47 09
M: crisiscentrum@ibz.fgov.be I: www.crisiscentrum.be

Algemene directie Instellingen en Bevolking
Park Atrium Koloniënstraat 11, 1000 Brussel
T: 02 518 21 31 F: 02 518 26 31
M: callcenter.rrn@rrn.fgov.be I: www.ibz.rrn.fgov.be

Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken
WTC II Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel
T: 02 793 80 00 F: 02 274 66 91
M: helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be I: www.dofi.fgov.be

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
WTC II Koning Albert II-laan 26A, 1000 Brussel
T: 02 205 51 11 F: 02 205 51 15
M: cgvs.info@ibz.fgov.be I: www.cgvs.be
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Gaucheretstraat 92-94, 1030 Brussel
T: 02 791 60 00 F: 02 791 62 26
I: www.rvv-cce.be

Federale diensten van de Gouverneurs:
Provincie West-Vlaanderen
Burg 3, 8000 Brugge
T: 050 40 58 11 F: 050 40 58 00
I: www.west-vlaanderen.be

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
T: 09 223 58 03 F: 09 225 23 38
I: www.oost-vlaanderen.be

Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
T: 03 240 50 60 F: 03 248 26 51
I: www.provant.be

Provincie Limburg
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
T: 011 29 44 20 F: 011 29 44 39
I: www.limburg.be

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1, 3010 Leuven
T: 016 26 70 76 F: 016 26 70 71
I: www.vlaams-brabant.be

Provincie Namen
Place Saint-Aubain 2, 5000 Namur
T: 081 24 05 95 F: 081 23 19 47
I: www.provincedenamur.be

Provincie Luik
Place Notger 2, 4000 Liège
T: 04 232 33 34 F: 04 223 79 44
I: www.prov-liege.be

Provincie Luxemburg
Place Léopold 1, 6700 Arlon
T: 063 23 10 70 F: 063 21 99 09
I: www.province.luxembourg.be

Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
Koloniënstraat 56, 1000 Brussel
T: 02 507 99 11 F: 02 507 99 33
I: www.brugouverneur.irisnet.be

Provincie Waals-Brabant
Chaussée de Bruxelles 61, 1300 Wavre
T: 010 23 67 67 F: 010 23 67 68
I: www.brabantwallon.be

Provincie Henegouwen
Rue Verte 13, 7000 Mons
T: 065 39 64 45 F: 065 36 03 70
I: www.hainaut.be

Colofon
Een PDF versie van het jaarverslag met verschillende bijlagen is eveneens beschikbaar op www.ibz.be
Verantwoordelijke uitgever: FOD Binnenlandse Zaken, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel

Lay-out en druk: CIBE Communicatie
Fotografie: Evy Cosemans, Anne de Graaf, persagentschap Belga, BILD, Olivier Papegnies
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Ondersteuningsdienst

Begroting en
Beheerscontrole
Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen

Informatie- en
Communicatietechnologie

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Civiele
Veiligheid

Directeur-generaal
a.i. Jaak Raes
Directeur-generaal
a.i. Jerôme Glorie

Operationele
eenheden

Instellingen
en Bevolking

Veiligheid en
Preventie

Crisiscentrum

Directeur-generaal
Luc Vanneste

Directeur-generaal
Jerôme Glorie

Directeur-generaal
Jaak Raes

Regionale
diensten
van het
Rijksregister

De Civiele Bescherming heeft
ingesneeuwde bestuurders bevrijd
met krachtige 4x4-voertuigen in
januari 2010.

Federale diensten
van de Gouverneurs

Videoconferentie in het Crisiscentrum.

Dienst
Vreemdelingenzaken
Directeur-generaal
Freddy Roosemont

Centra voor
Illegalen

Centrale dienst voor
Duitse vertaling
Voetbalstadions worden steeds vaker decor van positieve sfeeracties.

FOD Binnenlandse Zaken
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