Focus Flash –
25/10/12

Directeur-generaal Instellingen en Bevolking met pensioen.

Luc Vanneste: “Het zijn de mensen die het doen.”

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.

Begin deze maand, op 1 oktober,
vertrok Luc Vanneste, directeurgeneraal van de algemene directie
Instellingen en Bevolking, met
pensioen. Dag op dag 15 jaar nadat hij
hier zijn intrede deed.
Het moment voor Focus om samen met
hem even terug te blikken op zijn rijk
gevulde carrière en stil te staan bij
enkele belangrijke verwezenlijkingen,
aangename momenten, minder leuke
herinneringen en de samenwerking
met zijn “mensen”.

Dag Mijnheer Vanneste,

De meeste onder ons kennen u enkel als directeur-generaal van
onze directie, maar hoe is de rest van uw carrière verlopen?

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

Voor ik directeur-generaal bij Instellingen en Bevolking werd, was ik al
verschillende jaren in dienst bij Binnenlandse Zaken. Ik heb zeker 15 jaar bij
de Civiele Veiligheid gewerkt, waarvan het grootste gedeelte bij de
brandweerinspectie, met een tussenpoos bij het hoofdbestuur. Daarna ben
ik een 3-tal jaar werkzaam geweest bij de Dienst Vreemdelingenzaken: eerst
als bestuursdirecteur waarna ik tweetalig adjunct-directeur-generaal ben
geworden. Voor mijn periode bij Binnenlandse Zaken ben ik aan de slag
geweest bij de diensten van de Eerste Minister (Wetenschapsbeleid) en bij
Openbare Werken (Waterwegen). Afgestudeerd als burgerlijk ingenieur, heb
ik tijdens m’n loopbaan nog een licentie in de rechten behaald en
management aan de Solvay-school gestudeerd.
Een carrièreplan heb ik nooit gehad. In een carrière gaat het er vooral om te
doen wat je graag doet en de kansen te grijpen wanneer ze zich voordoen.
Op een bepaald moment doe je iets een hele poos, is het geen uitdaging
meer en ga je op zoek naar iets anders. Een loopbaan kent maar één
zekerheid: dat ze een aanvang en een einde kent. en ook weer stopt. En dat
ze eindigt omdat ze begonnen is (lacht).

In die 15 jaar dat u hier directeur–generaal bent geweest, heeft u
vast een hele boel zien evolueren. Ik denk maar aan het
Rijksregister?
In die periode is het aantal transacties in het register gestegen van 1
miljoen tot de huidige 2,5 à 3 miljoen per dag. Verder onderging het
Rijksregister een modernisering onder impuls van de 589 Belgische
gemeenten, wiens inbreng overigens in stijgende lijn is gegaan. Zo zijn we
overgeschakeld naar webtechnologie en het TCP/IP-internetprotocol omdat
de gemeenten de taal van het internet en de webbrowsers wilden spreken
om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens.
In tegenstelling tot vele andere
overheidsdatabases, is onze
gegevensbank ook opengesteld
voor de burger. Ten eerste
omdat zij ordelijk is en we daar
trots op zijn. Ten tweede omdat
er bij informatisering en
digitalisering altijd sprake is
van een zekere concentratie
van de macht. Als je wil
vermijden dat jouw technologie
wordt uitgespuwd, moet je die
macht delen en de burgers evenveel teruggeven als je aan
controlemogelijkheden hebt gewonnen. Je herstelt dus het evenwicht door
de databank toegankelijk te maken. Welnu, via de toepassing “Mijn Dossier”
kan elke burger zien wie zijn gegevens de laatste 6 maanden heeft
geraadpleegd, kan hij fouten doorgeven en bijvoorbeeld zijn verhuis naar
een andere gemeente zelf opstarten. Het is een vorm van transparantie, die
tegelijkertijd een betere garantie biedt voor de kwaliteit. Vroeger verrichtten
50 à 60 mensen controles op de bevolkingsdossiers, wat neerkwam op
enkele duizenden controles per jaar. Nu zijn er miljoenen burgers die hun
eigen dossier kunnen raadplegen.

Ook op het vlak van de identiteitskaarten is er veel veranderd.
Ja, vooral met de ontwikkeling van de elektronische identiteitskaart of eID,
een idee van één van onze jonge medewerkers om de kaart te moderniseren
in de vorm van een bankkaart met een chip. Die invoering is trouwens vlot
verlopen. Hoewel onder meer Fedict en de ministerraad de uitrol in 3 jaar
gerealiseerd wilden zien, hebben wij er, geruggensteund door de toenmalige
minister van Binnenlandse Zaken, voor gekozen om dit over 5 jaar te doen.
Dat was een
verstandige
beslissing, wetende
dat dit we hiervoor
met bijna 600
gemeenten moesten
samenwerken.
Vandaag de dag is
de elektronische
identiteit heel
belangrijk geworden in de communicatie en de dienstverlening, die almaar
digitaler worden. Zo kan je nog dagelijks nieuwe toepassingen van zowel
publieke als private organisaties ontdekken.
En naast de eID hebben ook de Kids-ID, het identiteitsdocument voor
kinderen jonger dan 12 jaar, en de elektronische vreemdelingenkaart het
daglicht gezien.

Veel innovaties inderdaad. Zijn de verkiezingen even ingrijpend
gewijzigd?
Het elektronisch stemmen kende de laatste 20 jaar wel een sterke evolutie,
ja. Er is voor de eerste keer elektronisch gestemd in 1991. Dat gebeurde in
twee kantons: Waarschoot en Verlaine. In 1994 hebben 1,3 miljoen mensen
elektronisch gestemd. De verkiezingen van 1999 waren mijn eerste
verkiezingen als directeur-generaal. Die verkiezingsdag werd ook ‘de
moeder van alle
verkiezingen’
genoemd omdat er
4 verkiezingen
tegelijkertijd
plaatsvonden. Het
aantal kiezers dat
in ‘99 elektronisch
stemde was in
vergelijking met
1994 meer dan
verdubbeld, tot 3.5
miljoen kiezers of
ongeveer 44% van
de Belgische
bevolking.
Sedertdien is dat percentage stabiel gebleven. Bij de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen van 14 oktober zal het zo’n 46% bedragen
doordat er enkele Vlaamse centrumsteden bij gekomen zijn.

De aanpassingen aan het elektronische stemsysteem en aan de verkiezingen
in het algemeen van 1999 tot nu stonden allemaal in het teken van
transparantie en controle. Voor de burger is stemmen praktisch hetzelfde
gebleven, maar aan de controle- en transparantiesystemen is veel
gesleuteld. Zo hebben we onder meer beslist om de resultaten van de
verkiezingen op het web te plaatsen zodra ze gekend zijn. Vroeger stonden
journalisten en verkiezingskandidaten
tijdens de nacht van de verkiezingen
voor het bureau van de secretarisgeneraal te wachten en pleegden ze
talloze telefoontjes om hun uitslag te
weten te komen. Om dergelijke
toestanden te vermijden, hebben we
de verkiezingswebsite in het leven
geroepen. Dit heeft als voordeel dat de
resultaten onmiddellijk openbaar
worden, de beste garantie voor goede
en transparante verkiezingen als veel
mensen op je handen kijken.
Een ander voorbeeld is dat
deskundigen na het sluiten van de
stembureaus kopieën van alle
diskettes ophalen en de stemmen
onafhankelijk hertellen met eigen
software. Daarna vergelijken ze hun
resultaten met de onze die
gepubliceerd zijn op de website. Ze
beschikken eveneens over een
programma om de zetelverdeling te
bepalen. De maandag na de verkiezingen hebben wij dan een vergadering
met die deskundigen en wordt elk verschil onder de loep genomen.

Wordt het ooit mogelijk om van thuis uit te stemmen met onze eID?
Soortgelijke procedés worden al toegepast bij verkiezingen die minder op
het scherp van de snede zijn. Denken we hierbij aan verenigingen,
beroepsorganisaties, sociale verkiezingen via het internet enz., waar het
gevecht om de macht niet zo hevig is als in de politiek. De vraag bij politieke
verkiezingen is of je kan beantwoorden aan de principes van “free and fair
elections”. En daar treden enkele problemen op, zoals de transparantie, het
aanbieden van een eenvoudig uitlegbaar systeem en ook de anonimiteit. Dat
zijn zaken die op dit ogenblik niet voldoende kunnen worden gewaarborgd,
maar de uitdaging bestaat erin daar in de toekomst wel oplossingen voor te
vinden.

Is het protocol ook zo gemoderniseerd als ons Rijksregister,
identiteitskaarten of verkiezingen?
Het protocol is per definitie vrij stabiel en heel traditioneel. Het zijn regels
waar men aan vasthoudt. De Brabançonne blijft de Brabançonne. Toch is
ook het protocol de laatste jaren gemoderniseerd. Zo treedt de
protocoldienst meer naar het publiek toe en is hij prominenter aanwezig.
Naar aanleiding van het busongeluk in Zwitserland bijvoorbeeld, is onze
protocolchef verschillende keren uitleg gaan geven over de betekenis van de
rouwsymbolen. Er zijn ook meer internationale contacten en het netwerk,
dat natuurlijk al bestond, wordt actiever aangewend. Defilés uit het
buitenland worden bekeken om te zien wat er kan worden overgenomen en
vernieuwd. Er komen ook nieuwe voorstellen en initiatieven, zoals de
website en de film.

Welke goede herinneringen houdt u over aan uw periode bij
Instellingen en Bevolking?
Zeker en vast alle verkiezingsnachten die
ik samen met de mensen heb
doorgebracht. Een gelijkaardig moment
was de overgang naar het jaar 2000, op
oudejaarsavond in de computerzaal van de
nu gerenoveerde Financiëntoren. Het
vergde veel groepswerk, een gedegen
voorbereiding, een rigoureuze opvolging en
een strikte timing om de overschakeling
van het Rijksregister naar het nieuwe
millennium in goede banen te leiden.
Verder is er onze jaarlijkse deelname aan
het feestdorp op de nationale feestdag,
waarbij onze mensen in contact treden met
het publiek. En natuurlijk zijn de
succesvolle projecten, waar we het eerder
over hadden bijgebleven. Het zijn dus
vooral de momenten waar we samen
resultaten hebben geboekt, vaak onder stresserende omstandigheden, maar
steeds met een goede afloop.

Zijn er ook mindere momenten geweest of zaken die niet gelopen
zijn zoals u had verwacht?
Die kwamen dagelijks voor. Kijk, aan het begin van elke dag schreef ik op
wat ik die dag moest doen. Aan het einde van de week overliep ik wat
uitgevoerd was en wat niet. Op den duur krijg je een zicht op wat goed en
scheef ging. Dat er dingen verkeerd lopen, is menselijk, maar het is
belangrijk om dan iets mee te doen, namelijk plannen, prioriteiten stellen en
er stap voor stap aan werken.

Maar eigenlijk is er geen project geweest dat niet gerealiseerd is als de
mensen het echt wilden verwezenlijken. Je kan niet ontkennen dat er soms
wat meer tijd nodig was, dat we een project verkeerd of te optimistisch
hebben ingeschat of dat we er te weinig middelen voor hebben voorzien.
Maar uiteindelijk is alles wel gerealiseerd. Neem de organisatie van
verkiezingen. Dat is op eieren lopen, een “gevecht” waar 11 miljoen mensen
op toekijken, een project met een groot maatschappelijke impact, een
organisatie die niet mag mislukken. Maar de mensen hier kunnen dat, ze
hebben dat bewezen. Het vereist meesterschap om gemiddeld bijna elke 2
jaar verkiezingen op poten te zetten. Toch zijn ze allemaal goed verlopen.
Het komt erop aan goed voorbereid te zijn en een draaiboek te hebben om
verkiezingen ten allen tijde in 40 dagen – een snelheidsrecord in Europa – te
kunnen organiseren. Soms zijn er zelfs meerdere scenario’s mogelijk.
Normaal gezien zijn er federale verkiezingen in 2014. Maar omdat de senaat
eind 2013 wordt afgeschaft, hebben wij een parallel scenario voorhanden:
één met verkiezingen voor en één met verkiezingen na 1 januari 2014.

Hieruit blijkt veel vertrouwen in de medewerkers.
Inderdaad, het zijn de mensen die het doen. Het algemene werkinstrument
is het managementplan, dat wordt uitgetekend door de voorzitster en het
directiecomité. Daarin worden de bakens uitgezet. Maar wat er verder mee
gebeurt, is het werk van de mensen! De mensen, en niets dan de mensen.
Een project staat of valt met de mensen die ermee bezig zijn. Het is dan ook
belangrijk dat de medewerkers het graag doen, enthousiasme uitstralen,
trots zijn en in zichzelf geloven. Maar ook weten wat ze waard zijn, ideeën
aanreiken, ambitie tonen en op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen.
De 7 à 8 mensen die bij onze algemene directie op directieniveau actief zijn,
heb ik quasi allemaal zelf kunnen voordragen. Je moet de mensen geven
wat ze verdienen. Wie meer bijdraagt aan de organisatie, moet meer worden
beloond. Punt uit. Dat is uiteraard geen apothekersweegschaal, maar dat
moet de grote lijn zijn.

Welke raad wilt u uw opvolger meegeven?
Die moet het vooral zelf doen en ervoor zorgen dat hij of zij de mensen mee
heeft. Als manager rijst de vraag in welke mate je de materie moet kennen,
controle moet hebben op de werkvloer en dus weten wat er in werkelijkheid
gebeurt. Er zijn ook bazen die daar ver boven staan en talloze controlelagen
instellen. Dat kan werken, maar persoonlijk vond ik het belangrijk om te
begrijpen waar de mensen mee bezig zijn en oog hebben voor de
maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen. Te weten vanwaar de
wind komt en de zeilen ernaar te zetten.
Daar is niets mis mee. Maar als manager
moet je dus tussen die uitersten
schipperen en dat schipperen verandert
ook naar gelang van de situatie. Zo heb
ik het eID-project in het begin naar mij
toegetrokken, gestuurd en op het goede
spoor gezet, maar daarna meer en meer
losgelaten.
Ik zal mij echter niet met de opvolging
bemoeien. De volgende generatie doet
het trouwens altijd beter. Weet je
waarom?
De manier waarop ik een probleem
oplos, is een reflex geworden. Die
reflexen waren goed in de periode
waarin ikzelf de problemen omschreef.

Nu zal de nieuwe generatie de nieuwe problemen moeten definiëren en
eigen antwoorden zoeken. Die zijn automatisch beter aangepast aan de
problemen van vandaag. Zo is het ook in de bedrijfswereld en de politiek.
Toch blijven sommigen, die zeer verdienstelijk waren in hun tijd, voortdoen.
In mijn ogen zouden ze soms beter stoppen, alvorens schade aan te
brengen door onaangepaste oplossingen. Bladeren groeien aan de bomen en
vallen er nu eenmaal weer af.

Heeft u al plannen voor tijdens uw pensioen?
Ik zal meer tijd kunnen vrijmaken voor de kleinkinderen. Dat was trouwens
de eerste aanleiding om te stoppen met werken. Voor één van hen zal ik ook
beter Duits leren, want ik wil niet de opa zijn die niet met zijn kleinkind kan
praten. Verder ben ik gefascineerd door neuro-science en zal ik mijn kennis
over het zenuwstelsel en de werking van de hersenen dus kunnen
aanscherpen. Ik wil ook nog wat reizen binnen Europa. Dan denk ik in de
eerste plaats aan Midden-Europa en Rusland. Geen te verre reizen,
aangezien ik vaker zal moeten inspringen om op de kleinkinderen te passen.
En tot slot zal ik wat meer gaan fietsen, iets wat ik vroeger elke morgen
deed voor ik naar het werk vertrok.

We wensen u er alvast veel plezier mee en bedankt voor dit interview,

Kristof Delaere en Peter Grouwels

Voor zaken waarvoor u vroeger Mijnheer Vanneste
contacteerde, kunt u zich voortaan wenden tot
Mevrouw C.ROUMA,
Operationeel Directeur van het Rijksregister,
02.518.20.31
christiane.rouma@rrn.ibz.fgov.be .

Nog enkele foto’s uit een rijkgevulde carrière bij ADIB:
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