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De Algemene Directie 
Instellingen en 
Bevolking: 
- Is een afdeling van de 

Federale 
Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken.  

- produceert en beheert 
de elektronische 
identiteitskaart, de 
vreemdelingenkaart 
en de Kids-ID 

- beheert het 
rijksregister 

- zorgt voor vlotte en 
democratische 
verkiezingen. 

 
 

 

 

 

 
 

 
Vragen, suggesties, u 
wil deze nieuwsbrief 
verder ontvangen? 
Klik hier 
 
of mail naar  
Koen.Schuyten@rrn.fgov.be 

 

eID 

  Steeds meer administratieve vereenvoudiging  

  dankzij de eID 
 

De elektronische identiteitskaart of eID is ingevoerd in 2004. Het ontwikkelen 
van een eID past binnen het e-Government dat als doel heeft het leven van 
de burger makkelijker te maken door de administratieve rompslomp te 
beperken. Naarmate het aantal Belgen met een eID in zijn bezit steeg, 
kwamen er ook meer eID-toepassingen. 
De toepassing Mijn Dossier was één van de eerste eID-toepassingen waarbij 
het mogelijk was door middel van je elektronische identiteitskaart je eigen 
gegevens in bepaalde databanken te raadplegen, in dit geval je gegevens in 
het Rijksregister. Mijn Dossier bestaat sinds augustus 2004. 
 
Met ‘Mijn Dossier’ kan je bepaalde attesten (vb. attest van 
gezinssamenstelling, bewijs van leven, …) afhalen en hoef je hiervoor niet 
meer naar het gemeentehuis. Vanaf december 2004 werd het zelfs mogelijk 
na te gaan wie je dossier in het Rijksregister de laatste zes maanden heeft 
bekeken. Het gebruik van de Mijn Dossier-toepassing is sinds zijn introductie 
in 2004 elk jaar sterk gestegen. Van 72.375 consultaties in 2006, over 
186.301 in 2008 tot 281.384 in 2011.  Mijn Dossier is terug te vinden via 
https://mijndossier.rrn.fgov.be   
 
Het voorbeeld van Mijn Dossier werd al snel gevolgd door andere 
organisaties die gelijkaardige toepassingen hebben ontwikkeld. 
 
Zo kan je met behulp van je eID ook je dossier bij de mutualiteiten online 
raadplegen. Zowel de Christelijke als Socialistische, Liberale, Neutrale en 
Onhankelijke mutualiteiten bieden deze mogelijkheid.  

Ook de FOD Financiën heeft verschillende toepassingen die gebruik maken 
van de eID. Veruit de meest bekende is Tax-on-Web. Het invullen van het 
online belastingsformulier biedt heel wat voordelen in vergelijking met de 
papieren versie. Het gaat sneller, heel wat bedragen zijn al vooraf ingevuld, 
de termijn die je hebt om aangifte te doen is langer en je moet je niet meer 
verplaatsen naar het belastingskantoor. Achteraf kan je ook op elk moment 
de status van je belastingaangifte volgen.  Het aantal Tax-on-Web 
gebruikers is de afgelopen jaren dan ook sterk gestegen. Van de 6 miljoen 
aangiften die de FOD Financiën jaarlijks ontvangt, werd in 2011 ruim de helft 
via elektronische weg ingediend.  Een derde van de elektronisch ingediende 
belastingsaangiften (1.104.029) gebeurt door de burger. In 2011 heeft de 
burger daarbij voor het eerst méér gebruik gemaakt van een eID in plaats 
van een token. 50.6% heeft zijn belastingen met behulp van de eID 
ingediend. 

Via MyMinFin tenslotte kan je ook je persoonlijke financiële gegevens 



 
 

 
 

consulteren en beheren met behulp van je eID. 

 

eID 

Gebruik je eID om je aan te melden  

in het ziekenhuis 

 
Sinds begin mei kunnen patiënten van het AZ Lokeren zich in het ziekenhuis 
aanmelden via een gloednieuwe kiosk met touchscreen. De aanmelding 
gebeurt door middel van de elektronische identiteitskaart.  De patiënt volgt 
de instructies en ontvangt de nodige stickertjes waarna  hij zich naar de 
wachtzaal kan begeven.  
 
De eerste reacties zijn alvast positief. “In de beginfase hebben we iemand 
van het onthaal bij de kiosk geplaatst om de patiënten wegwijs te maken.  
De reactie was over het algemeen erg positief”, zegt Annelore Van Eeghem, 
IT-manager in het AZ Lokeren. 
 
“Terwijl de kiosk nog maar net geplaatst is, zijn er toch al 40 à 50 patiënten 
per dag die zich via de kiosk aanmeldden. We streven er naar dat 60% van 
de patiënten zich op deze manier zou aanmelden”, aldus nog Annelore Van 
Eeghem.  
 
Voorlopig is het enkel mogelijk voor patiënten die een afspraak hebben 
gemaakt, maar in de toekomst zou dat uitgebreid worden.  Zo zou er op 
korte termijn ook een agendasysteem aan gekoppeld kunnen worden. Door 
het agendasysteem kan de dokter van op zijn computer volgen welke 
patiënten zich al hebben aangemeld en dus aanwezig zijn. 
 
Bron: De Standaard + telefonisch interview met Annelore Van Eeghem (IT-manager AZ Lokeren) 
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