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Vandaag is identiteitsdiefstal één van de snelst 
groeiende misdaden ter wereld. Eén van de 
oorzaken, maar niet de enige, is ongetwijfeld de 
toenemende populariteit van het internet. 

Maar ook daarbuiten blijken steeds meer personen 
een valse identiteit aan te nemen om hun doel te 
bereiken. Het is niet zonder reden dat de 
elektronische identiteitskaart voorzien is van 
beveiligingen die namaak onmogelijk moeten maken. 

De eID beschikt bovendien over de middelen die 
toelaten de identiteit van een persoon op afstand, 
bijvoorbeeld via het internet, onomstotelijk te bewijzen en een rechtsgeldige digitale 
handtekening te plaatsen. Wie zijn identiteit niet op dezelfde wijze kan aantonen zou steeds 
wantrouwen moeten wekken. 

Kunnen wij nog meer doen? Jazeker. In 2007 werd gestart met de ontwikkeling van de 
toepassingen CheckDoc en DocStop. Ze zullen, op basis van enkele eenvoudige gegevens, de 
aanvrager laten weten of het hem voorgelegde Belgische identiteitsbewijs al dan niet vals of 
gestolen is. Tevens zal gecontroleerd kunnen worden of de gegevens die een persoon 
verschaft, gelinkt kunnen worden aan het identiteitsbewijs dat hij voorlegt. 

Nieuw aan dit soort toepassingen is dat geen enkel vertrouwelijk persoonsgegeven aan de 
aanvrager wordt vrijgegeven. De aanvrager zal als antwoord bij de controle een louter 
afgeleide ‘OK’ of ‘NIET OK’ krijgen. De toepassing zal dan ook via het internet wereldwijd ter 
beschikking staan van alle betrokken diensten. 

Dat onze directie de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hoog in het vaandel voert, 
blijkt ook uit de maatregelen die ze nam naar aanleiding van het schokkende nieuws over het 
verlies van een groot aantal persoonlijke gegevens in het Verenigd Koninkrijk. Momenteel 
worden vertrouwelijke gegevens enkel nog verzonden via beveiligde kanalen. 

Ik ben er mij van bewust dat dit voor heel wat van onze klanten een reorganisatie en de inzet 
van nieuwe middelen met zich meebrengt. Ik dank ze voor hun begrip en medewerking, waaruit 
blijkt dat mijn zorg voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burger ook de 
hunne is. 

Checkdoc/DocStop is slechts één van de van de vele projecten die in 2007 het levenslicht 
zagen. In totaal was het personeel betrokken bij de realisatie van meer dan 50 projecten. Een 
hele prestatie, gezien 2007 ook nog eens een jaar met verkiezingen was. Over de belangrijkste 
leest u meer op de volgende bladzijden.

Ik wens u alvast veel leesgenot.

L. Vanneste

Directeur-generaal


