Net als 2005 was 2006 een jaar waarin onze
Algemene Directie eens geen verkiezingen moest
organiseren. Daarom was het niet minder druk. Eerst
en vooral zijn er natuurlijk de inspanningen van het
personeel om onze vele klanten dagdagelijks de
dienstverlening te bieden waarop ze recht hebben.
Daarenboven zijn er de vele projecten met als
gemeenschappelijk einddoel de organisatie van een
eigentijdse, klantvriendelijke dienst.
In die zin was 2006 het jaar van enkele opvallende
ondernemingen.
Hoewel deze keer de Gewesten de volle
verantwoordelijkheid droegen voor de organisatie
van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen
heeft de dienst verkiezingen er een punt van gemaakt
om de nodige assistentie te verlenen via een uitgebreide coaching. Daarnaast nam de
voorbereiding van de organisatie van de volgende federale verkiezingen een aanvang. Daarbij
zal voor de geautomatiseerde stemming gebruik gemaakt worden van de bestaande systemen.
In december 2006 startten een aantal universiteiten een studie over de toekomstige
stemsystemen. Een rapport wordt verwacht tegen september 2007.
De toepassingen van de elektronische identiteitskaart worden met de dag zichtbaarder voor
het grote publiek. De initiatieven van de gemeenten zijn daar niet vreemd aan.
Toegangscontrole tot gemeentelijke infrastructuur, ontleningen in bibliotheken en de aanvraag
van documenten via de gemeentelijke website met behulp van de eID zijn ondertussen
ingeburgerde praktijken. Verschillende initiatieven zoals een contactdag, een wedstrijd voor
scholen en het project Only Once hadden tot doel de mogelijkheden van de eID verdere
bekendheid te geven en aan te zetten tot het gebruik ervan. Meer daarover verder in dit
verslag. In het spoor van de elektronische identiteitskaart zagen nieuwe projecten zoals de
vreemdelingenkaart en de Kids-ID het levenslicht. Onze ervaring en kennis in dit domein
worden trouwens wereldwijd op prijs gesteld. Voorbereidingen werden getroffen om samen
met andere EU-partners een Europees project op te starten dat de interoperabiliteit op het vlak
van kaartlezers en daarbij horende “middleware” moet waarborgen en moet leiden tot de
realisatie van webservices die gebruik maken van de eID en een voorbeeld kunnen zijn voor de
lidstaten.
Een uitdaging van een heel andere aard is de invoering in 2007 van een krachtig instrument
voor de bedrijfsboekhouding van de Staatsdienst met Afzonderlijk Beheer belast met het
beheer van de identiteitskaart.
De eerste testen met een aantal piloten van de toegang tot de gegevens van het Rijksregister
via webservices zijn achter de rug. In 2007 zal deze dienst aangeboden worden aan alle
gebruikers.
Minder zichtbaar maar minstens zo belangrijk zijn de projecten “kennisbeheer”, “risicobeheer”,
“interne controle”, “synchronisatie van de gegevensbanken”, enz…
Ze maken allen deel uit van een plan dat moet leiden tot een betere dienstverlening. Ik wens u
veel leesgenot.

Luc Vanneste
Directeur-generaal
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