Focus Flash –
06/06/12

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

Jaarverslag FOD Binnenlandse Zaken 2011

Gisteren, 5 juni, werd in onze gebouwen in Brussel een persconferentie
gehouden ter voorstelling van het jaarverslag 2011. Het jaarverslag telt 80
pagina's en biedt een mooi overzicht van wat onze FOD vorig jaar heeft
verwezenlijkt ten dienste van burger en personeel.
Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet besprak in haar speech
enkele van onze projecten en bedankte iedereen die hieraan meehielp voor
zijn of haar professionalisme.

Enkele thema’s uit de speech en/of het jaarverslag:

Nieuw stemsysteem
In februari 2011 is gestart met de ontwikkeling van een nieuw elektronisch
stemsysteem. Op 27 oktober is het getest tijdens een groot stemexperiment
waaraan 6.000 mensen hebben deelgenomen. Uit het experiment is
gebleken dat het nieuwe systeem erg gebruiksvriendelijk is en dat het
project kan worden voortgezet.

Ook de Minister testte het nieuwe stemsysteem op de persconferentie.

Biometrische gegevens op vreemdelingenkaarten
In
2012 start een
proefproject waarbij biometrische gegevens
(vingerafdrukken, foto’s) worden aangebracht op de vreemdelingenkaarten
voor burgers afkomstig uit niet-EU-landen.
De technologische ontwikkelingen en de uitrol in de gemeenten gebeuren in
partnerschap met de FOD Buitenlandse Zaken dat instaat voor de
biometrische paspoorten

DocStop / CheckDoc
Op het gratis nummer van DocStop (00800 2123 2123) kan de burger het
verlies van zijn identiteitsbewijs melden. In 2011 is het aantal oproepen met
5.42% gestegen tot 218.354 oproepen.
CheckDoc maakt het mogelijk om te verifiëren of een Belgisch
identiteitsdocument geseind staat als verloren of gestolen. Het aantal
raadplegingen van CheckDoc in 2011 bedroeg 188.663 (gemiddeld 15.722
per maand) tegenover 129.892 in 2010. Sinds oktober 2011 kunnen ook de
inschrijvingsbewijzen van voertuigen gecontroleerd worden.

Strijd tegen identiteitsfraude
Het Europese project ASINP gaat de strijd aan met identiteitsfraude door de
sterke en zwakke punten van de identificatie- en registratieprocessen in
verband met de identiteit in de 27 lidstaten van de EU in kaart te brengen.

Modernisering van het Rijksregister
Het project “online adreswijziging” en de “registratie van een geboorte door
de gemeente waar deze plaatsvindt” zijn twee belangrijke moderniseringen
die in het jaarverslag 2011 aan bod komen.

Na de speech van de Minister gaf ook onze Directeur-generaal
Luc Vanneste nog enkele interviews.

Voor het persbericht “Jaarverslag 2011”: klik hier
Voor het volledige jaarverslag “Binnenlandse Zaken” : klik hier
Voor enkel het hoofdstuk “Instellingen en bevolking” klik hier
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