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Assemblée générale

PROGRAMMA - PROGRAMME
 Inleiding – Introduction
 Presentaties “Activiteiten RRN ” :
• Wet 2017 en RRN projecten Regelgeving 2017 en Projecten ADIB
• Juridische dienst: GDPR
• EID : Activiteiten en projecten
• RRN : Activiteiten en projecten rond modernisering



Balans van de activiteiten 2017 van het Overlegcomité
Discussie :
• Vragenrond
• Feedback met betrekking tot het overlegcomité en het RR
• Voorstellen voor thema’s voor het programma van 2018
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BE 2016-2018 – STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
• De AD Instellingen en Bevolking zal actief werken aan de ontwikkeling en
de modernisering van het Rijksregister, zodat alle gebruikers van het
Rijksregister over een performante dienst beschikken. De werking en de
infrastructuur zullen in functie van de behoeften en verwachtingen van de
klanten evolueren.
• De eID zal gemoderniseerd worden, met name om de strijd tegen de
identiteitsfraude te versterken. Bij de ontwikkeling van nieuwe applicaties
zal er ook rekening worden gehouden met de doelstelling van
administratieve vereenvoudiging.
• De processen voor de organisatie van de verkiezingen zullen grondig
geëvalueerd worden en aangepast worden, indien dat nodig is.
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OPERATIONELE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT DE
BASISOPDRACHTEN VAN DE ADIB
1.

Voortdurend waken over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de
gegevens van het Rijksregister - (KPI: beschikbaarheidspercentage van 99
à 99,9%)

2.

Een identiteitsdocument dat zijn identiteit op optimale wijze beschermt
ter beschikking stellen van de burger (indicatoren met betrekking tot de
kwaliteit en de opvolging van de applicaties zijn OK)

3.

Strijden tegen identiteitsfraude en domiciliefraude

4.

De continuïteit en de beschikbaarheid van de helpdesk garanderen
(24/7) – KPI : 92 à 95%.

5.

Een optimale organisatie van de verkiezingen verzekeren (voorziene
acties worden uitgevoerd)

6.

Waken over de uitwerking, de ontwikkeling en de toepassing van de
reglementeringen betreffende de bevolking en de identiteitskaarten
(doelstellingen inzake vorming en inspectie van de bevolkingsregisters
worden verwezenlijkt).

7.

Waken over een geslaagde organisatie van nationale evenementen (bv.
21 juli,11 november)
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VERBETERINGSPROJECTEN
1.

2.

3.

4.

Modernisering van het RR : Evolutie van het centraal systeem – Migratie
mainframe naar open omgeving – Modernisering van de infrastructuur –
Creatie van een Centraal register van de burgerlijke stand bij het RR –
Nieuwe structuur voor de registratie van het adres
eID : voortzetting van de digitalisering en administratieve
vereenvoudiging: Nieuwe generatie van identiteitskaarten (uitwerking
bestek) – Digitalisering van diensten en processen die betrekking hebben
op de identiteitskaart – Het productieproces voor de eID-kaart, de kids ID
en de elektronische identiteitskaart voor de EU-vreemdelingen
vereenvoudigen
Verkiezingen – Verbetering, beveiliging en uitbreiding van de
verkiezingsprocessen : Uitbreiding van het stemrecht van de Belgen in
het buitenland tot de verkiezingen van de gewestelijke parlementen –
Herziening van de processen voor de controle van de elektronische
verkiezingssoftware- Modernisering van de elektronische systemen:
elektronische verzending van de kiesresultaten (project MARTINE),
geassisteerd onderzoek van de papieren stembiljetten, wijziging van de
Smartmatic software (audiomodule, urneklep)
Fusie van de gemeenten
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