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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.

In 2011 gebruikten burgers voor het eerst vaker hun eID
dan een token

Tax-on-Web en de eID zijn duidelijk 2 succesverhalen die elkaar
versterken …
Tax-on-Web moet u vast en zeker niet meer worden voorgesteld: ieder
jaar maken meer burgers gebruik van deze succesvolle e-government:
3.101.105 of meer dan de helft van alle aangiften werden dit jaar via
Tax-on-web geregistreerd.
De eID moeten we u uiteraard ook niet meer voorstellen. Sinds oktober
2009 heeft iedere Belg ouder dan 12 zijn elektronische identiteitskaart op
zak.
Vanaf het ontstaan van Tax-on-web bestond de mogelijkheid om te
registreren via een token of via de eID. Daar waar in 2006 slechts 2,3%
van de burgers inlogde met hun eID, was dat dit jaar voor het eerst meer
dan 50%!
Dat het gebruik van Tax-on-web en dat van de eID samen in de lift zitten
is niet toevallig. Achter beide toepassingen schuilt immers dezelfde
filosofie.
De FOD Financiën wil het voor de belastingplichtige zo eenvoudig
mogelijk maken om zijn fiscale aangifte in te dienen. Tax-on-web of
TOW zorgt voor de administratieve vereenvoudiging en het
gebruikerscomfort. De belastingplichtige kan snel en eenvoudig, waar en
wanneer het hem past, zijn aangifte online en op een veilige manier
indienen.
Ook voor de fiscus zelf heeft deze werkwijze een groot voordeel want de
aangiften zijn juister (geen risico meer op manuele fouten) en kunnen
sneller worden verwerkt.
“Bij de aanvang van TOW hebben we gemerkt dat de beveiliging en de
eenvoud van de toegang tot de toepassing voor veel belastingplichtigen
een bezorgdheid was. De eID was toen nog minder verspreid en minder
ingeburgerd. De belastingplichtige kan van bij het begin gebruik maken
van een token maar we zien duidelijk dat de toename in het gebruik van

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

TOW en de toename van het gebruik van eID een gelijke trend volgen.
De token wordt nog veel gebruikt, maar de eID is die razendsnel aan het
bijbenen!” legt dhr. Carlos Six, Administrateur-generaal van de Algemene
Administratie van de Fiscaliteit ons uit.
Dhr. Louis Collet, stafdirecteur ICT van de FOD Financiën pikt hierop in:
“Ook
bij
de
ontwikkeling
van
een
dergelijke
cruciale
egovernmenttoepassing is het voor ons interessant gebruik te kunnen
maken van een bewezen technologie die ons de veiligheid biedt die
noodzakelijk is. Ook voor BizTax, de nieuwe elektronische aangifte van
de vennootschapsbelasting, of voor het persoonlijke portaal My Minfin
maken we graag gebruik van de eID-mogelijkheden om de
belastingplichtige een veilige en betrouwbare toegang te bieden tot onze
e-governmentplatform.”
Dhr. Collet wordt hierin bijgetreden door dhr Luc Vanneste, Directeurgeneraal Algemene Directie Instellingen en Bevolking: “Meer en meer
neemt eID de rol op van ‘sleutel’ die de poort naar veilige e-government
kan openen. Naast Tax-on-web kan je met de eID bijvoorbeeld een ticket
voor de trein kopen, documenten uit het Rijksregister opvragen via Mijn
Dossier, een studiebeurs aanvragen,… enz. De eID geeft de burger ook
toegang tot het e-Loket waarover al heel wat gemeenten beschikken. Alle
eID toepassingen hebben gemeenschappelijk dat ze het leven van de
burger vereenvoudigen en de burger heel wat tijd besparen. Bovendien
biedt de eID een hoge mate van veiligheid. Zo zijn er de verschillende
veiligheidselementen op de kaart en is het met het systeem
CHECKDOC\DOCSTOP altijd mogelijk na te gaan of een kaart geseind
staat als verloren, gestolen of niet meer geldig.”

Het gaat hier om de cijfers van de aangiften die via Tax-on-web door de burger zelf werden
ingediend. Tweederde van de 3.101.105 aangiften via Tax-on-web worden ingediend door
mandatarissen en ambtenaren in het kader van de dienstverlening aan de burgers.

Overpelt ontwikkelt e-loket met behulp van
eID
In de gemeente Overpelt zal vanaf nieuwjaar de dienstverlening van het
gemeentebestuur radicaal veranderen. De bedoeling: de mensen moeten
minder naar het gemeentehuis komen en wie toch komt, wordt gerichter
geholpen.
Het belangrijkste concept dat hiervoor moet zorgen is de 'digibalie'. Via
de digibalie - dat is het e-loket op de nieuwe website van de gemeente doet men thuis een aanvraag en wordt de afhandeling ervan ook thuis
afgeleverd.
Aanvragen moeten gebeuren met behulp van de elektronische
identiteitskaart.
Schepen van automatisering Patrick Van Baelen: "Wie internet heeft,
bieden we vanaf volgend jaar echte e-government aan. Aanvragen
kunnen van thuis uit gedaan worden. Dikwijls hoeft men niet meer naar
het gemeentehuis te komen. Eén werkdag na de aanvraag, krijgt men de
nodige documenten thuis in de mailbox."
Ook Burgemeester Jaak Fransen is opgezet met de nieuwe
mogelijkheden: "Met dit project realiseren we een grote stap vooruit op
het vlak van het nog beter en nog toegankelijker maken van de
gemeentelijke dienstverlening, een belangrijke beleidsdoelstelling.
Wie iets wil aanvragen met behulp van de elektronische identiteitskaart
heeft natuurlijk een kaartlezer nodig. Om het gebruik te stimuleren,
kunnen 3000 Overpeltse gezinnen een kaartlezer krijgen van het
gemeentebestuur. In de brochure over de nieuwe dienstverlening die
alle Overpeltenaren in de kerstperiode in de bus krijgen, zit een bon om
zo'n kaartlezer af te halen.
Meer informatie hierover met onder andere een instructievideo over hoe
u met de eID werkt vindt u op http://www.overpelt.be
Meer informatie over de eID en zijn toepassingen:
http://www.belgium.be/nl/familie/identiteit/identiteitskaart/

Kaartjes met basistips eID en Kids-ID
uitgedeeld aan gemeenten

Onlangs hebben alle 589 Belgische gemeenten een pakket ontvangen
met twee verschillende soorten infokaartjes. Eén pak kaartjes met
basistips over de eID en één met basistips over de Kids-ID.
Het doel van de kaartjes is de burgers te sensibiliseren voor onder
andere het bewaren van de pin-pukcode van de eID en het tijdig
aanvragen van de Kids-ID.
Ook het nummer van DOCSTOP wordt op beide kaartjes vermeld.

Burgers die hun nieuwe eID komen afhalen of ouders die hun kind komen
inschrijven krijgen zo binnenkort via de gemeente een kaartje mee met
basistips over die eID of Kids-ID.
De kaartjes, ter grootte van een bankkaart, zijn kleiner dan de folders
die in het verleden werden uitgedeeld. Zo kunnen ze gemakkelijk in de
portefeuille bewaard worden en heeft de burger meteen al de nuttige
informatie op zak.

e-Learning project Verkiezingen en PhotoCheck
eervol halve finalist !

Eind november 2011 kwamen de topmanagers van de federale overheid
bijeen om samen te werken rond de werking van onze diensten: “Beter,
met minder, samen, anders: mission possible”. In die context
organiseerde de FOD Personeel en Organisatie een wedstrijd om
innovatieve voorstellen, ideeën, initiatieven of projecten te bekronen.
Alle personeelsleden van de federale overheid konden projecten indienen
voor deze wedstrijd die als titel droeg: “Innovatie, als drager van
efficiëntie 2011”.
In totaal

werden 71 dossiers ingediend, waarvan er 16 werden

geselecteerd voor de halve finale.
Het e-learning project “Verkiezingen” en “PhotoCheck” dat onder leiding
van Stéphan De Mul en René Wauters (FOD IBZ, Algemene Directie
Instellingen en Bevolking) voor de jury werd verdedigd, was één van de
16 halve finalisten.
De e-learning tools “Verkiezingen” en “PhotoCheck” zijn projecten in de
fase van ontwikkeling. Het
e-learning traject verkiezingen bestaat
uit een opleidingsparcours waarbij zowel burgers als de verschillende
actoren in het verkiezingsparcours via internet op een aantrekkelijke
manier (animaties, vragenlijsten, …) kennismaken met de verschillende
documenten over de verkiezingen (beschrijving van het kiessysteem,
onderrichtingen voor de verschillende voorzitters van de kiesbureau’s,
…). Het e-learning traject “PhotoCheck” is een opleidingssoftware
bestemd voor de gemeenteambtenaren. Het helpt hen bij het beoordelen
van pasfoto’s die de burger afgeeft voor de aanmaak van een
elektronische identiteitskaart. Door middel van figuren zet het de
kwaliteitscriteria van pasfoto’s in de verf.
Beide e-learning tools zullen in 2012 beschikbaar komen op onze
website.
Onze collega’s van de FOD Economie wonnen uiteindelijk de wedstrijd
met hun project “Out of office” Hun project draait om het Anders gaan
samen werken via de uitbouw van een interfederaal flexiplaces-network
in de regio’s.
Proficiat aan alle deelnemers!
Meer details op http://www.fedweb.belgium.be/nl/

Dit was onze laatste focus van het jaar 2011.
Vanwege de communicatiedienst wensen wij u prettige feestdagen
en een gelukkig, gezond en voorspoedig 2012!
Tot volgend jaar!
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