
H
et is goed af en toe eens achterom

te kijken en wat afstand te nemen.

Het laat toe de dingen in het juiste

perspectief plaatsen en zich de drie belang-

rijkste opdrachten van de Algemene Directie

te herinneren:

1. Het beheer van de identiteit en van de per-

soonsgegevens van de inwoners van het

land ten behoeve van henzelf, van de

gemeenten en van de instellingen die deze

gegevens mogen gebruiken van de

Commissie voor de Bescherming van de

Persoonlijke Levenssfeer.

2. Het waarborgen van de uitoefening van

sommige democratische rechten door de

burgers, zoals het kiesrecht en de toegang

tot bestuursdocumenten.

3. Dat deze Algemene Directie een dienst-

verlener is met vele klanten. 

A
Voorwoord 
door de 
Directeur-generaal
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Over de verwezenlijkingen van 2005 leest u alles in dit activiteitenverslag. Laat mij

daarom toe even vooruit te blikken en u te vertellen hoe wij in 2006 de uitvoering van

onze drie hoofdopdrachten zullen aanpakken. 

Voor wat de identiteitskaart betreft moeten we zoals de minister het heeft aangekon-

digd tijdens de contactdag van 14 oktober 2005, toepassingen bouwen en onder-

steunen. Daartoe moeten we evolueren naar een meer omvattend identiteitsbeheer ten

dienste van de burger, de overheid en de bedrijven. Naast de verdeling van de identi-

teitskaarten (eind 2005 bedroeg het aantal geactiveerde kaarten ongeveer 2.000.000, in

2006 komen daar ongeveer 2.500.000 kaarten bij), moeten we aandacht hebben voor de

wijze waarop organisaties de identiteitskaart integreren en identiteitsgegevens aanwen-

den in hun processen, een model voor het beheer van dergelijke gegevens aanbieden,

de technische omgeving helpen beschikbaar stellen en de reglementaire context waar-

binnen identiteitsgegevens kunnen gebruikt worden verduidelijken. In 2006 zullen de

scholen van het ganse land zich kunnen inschrijven voor een wedstrijd voor de ontwik-

keling van toepassingssoftware. Tevens worden de gemeentelijke toepassingen in kaart

gebracht zodat een uitwisseling van ‘best practices’ gemakkelijker wordt. 

Een tweede belangrijk domein voor het ontwikkelen van activiteiten rond de identiteits-

kaart in 2006, betreft de interoperabiliteit van de kaart en van de infrastructuur in de

gemeenten die aangewend wordt om de kaart aan te vragen en te activeren.

Op binnenlands vlak moeten we de kinderkaart uitbrengen, de vreemdelingenkaart

voorbereiden zodat deze in 2007 beschikbaar wordt, een integratieplan voor de SIS-kaart

opstellen en de mogelijke synergie met het rijbewijs en met het paspoort aanwenden om te

komen tot een gecoördineerd documentenbeleid op gebied van de beveiligingstechno-

logie en om de inzet van de infrastructuur en het personeel voor de eID-kaart nog effi-

ciënter te maken. Voor de vreemdelingenkaart en voor de kinderkaart zijn de

werkgroepen opgestart. Voor de SIS-kaart, het rijbewijs en het paspoort zijn de nodige

kontakten met de betrokken administraties gelegd, om de opvolging van deze projecten

mogelijk te maken.

Op buitenlands vlak betekent dit dat we in nauw overleg met partnerlanden, een proto-

type beschrijven van een Europese burgerkaart, de nodige sponsering verwerven en dit

prototype ook bouwen rond enkele bestaande grensoverschrijdende toepassingen. Dit

initiatief is opgestart eind 2005 met de steun van de Porvoo-groep.
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Voor de gebruikers van het rijksregister komt er een toegang via webservices, een

reglementering en documentatie rond de toepassing ‘mijn dossier’, de verdere uitbouw

van de helpdesk die eind 2005 opgestart werd, een verdere stabilisatie en opvolging

van de exploitatieketens en een bevraging van de gebruikers op federaal niveau naar

hun noden betreffende het concrete gebruik van de gegevens van het rijksregister.

Deze bevraging zal leiden tot toepassingen met identiteits- en persoonsgegevens door

deze overheden. Minder zichtbaar maar even belangrijk zijn de invoering van de toe-

gangsmatrix, de automatisering van de boekhouding, het verhogen van de kwaliteit van

de gegevens door het SLA-programma en de regelmatige vergelijking met afgeleide

databases (ORGADON, DIV, KSZ,...), het programma betreffende de ambtshalve

schrappingen, de uitvoering op niveau van het ganse rijksregister van het programma

inzake risicobeheer, kwaliteitszorg, gegevensbescherming en de continuïteit van de

exploitatie. Verder is er de reeds aangevatte modernisering van de bevolkingsinstruc-

ties teneinde het aantal geschillen zoveel mogelijk te beperken en tot slot de prompte

uitvoering van het personeelsplan.

Voor wat de verkiezingen betreft werd met de Gewesten een samenwerkingsakkoord

afgesloten waarin bepaald is dat:

• het materieel van 1994 opgeschaald wordt zodat het bruikbaar blijft tot eind 2008;

• een samenwerking georganiseerd wordt tussen de Gewesten en de Federale overheid

voor de organisatie van de komende lokale verkiezingen, zodat de bestaande kennis

vlot kan worden overgedragen. Om veiligheidsredenen moeten we in de praktijk

rekening houden met een “full engagement” net alsof we verkiezingen zelf zouden

organiseren;

• een werkgroep vanaf begin 2006 nieuwe normen en waarden voor elektronische ver-

kiezingen voorbereidt;

• voor het materieel van 1994 een onderhoud en bijstandscontract wordt opgesteld.

Verder moeten we voor de volgende federale verkiezingen de wijzigingen die eventueel

vanaf 2007 moeten toegepast worden voorbereiden. Het gaat om de codificatie van de

kieswetgeving, het toezicht, de termijnen, de digitale inzameling van de processen-

verbaal en de volmachten.

g g



Voor wat de openbaarheid van bestuur betreft is de wet van 1994 op de toegang tot de

bestuursdocumenten aan modernisering toe. Er wordt een voorontwerp voorbereid

rond de volgende krachtlijnen:

• meer actieve openbaarheid en minder procedureregels;

• integratie van elektronische communicatie en informatie;

• wegwerken van gekende knelpunten van de actuele wet.

Hoe krijgen we dit alles voor elkaar? Eerst en vooral moeten we het willen, daarna is

het vooral een kwestie van plannen, dagelijkse discipline, het voorbeeld van de dienst-

chefs, navolgen van de beste praktijken, en luisteren naar de basis, want daar wordt

het uiteindelijk gedaan.

Luc Vanneste

Directeur-generaal
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