Deze cel spitst zich toe op de veralgemening van de eID.
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Meer dan 6 miljoen burgers
hebben de eID op zak
Het aantal uitgereikte kaarten bedroeg eind 2007 meer dan 6.000.000. Maandelijks worden
gemiddeld 60.000 kaarten uitgereikt. Daarmee is men voor op het schema voor de
veralgemeende overschakeling naar de eID voor alle Belgen tegen eind 2009.
Begin 2007 werd besloten dat heel wat aandacht moest uitgaan naar de ondersteuning van het
productieproces. Daartoe werden initiatieven genomen om te komen tot een meer
gestructureerde aanpak: het projectmatig werken door de coördinatoren, vanaf begin
december 2006.
De coördinatoren worden systematisch ingeschakeld in de ‘support-processen’ om het
productieproces van de eID-kaart (alsook de andere kaarten) te doen verlopen als een geoliede
machine. Dit project werd voor 85% uitgewerkt en werd reeds onderworpen aan een externe
audit om de kwaliteit ervan te toetsen.
De uitbouw van deze ‘support-processen’ zal ook in 2008 voortgezet worden.

2

Vreemdelingen krijgen
een elektronische verblijfstitel
In 2006 werd in vier gemeenten (Ukkel, Tubize, Antwerpen en Kelmis) een pilootproject
georganiseerd voor de gefaseerde invoering van elektronische equivalenten van de witte, gele
en blauwe kaarten. Er werden ook opleidingen voorzien voor deze pilootgemeenten en het
personeel van de Helpdesk. De Helpdesk Belpic vervult dezelfde functie als voor de eID.
Overgangsmaatregelen werden uitgewerkt in verband met verhuizing en verlies/diefstal van
een kaart. Men installeerde ook een aangepaste Belpic-versie in de pilootgemeenten en bij de
regionale afvaardigingen van het Rijksregister. Op dit ogenblik worden de A, B, C, E en
F-kaarten succesvol uitgereikt.
Eind december 2007 bedroeg het aantal uitgereikte kaarten 9633.
Het pilootproject werd positief beoordeeld. De Ministerraad van 1 februari 2008 keurde de
veralgemening van de Vreemdelingenkaart goed.
In 2008 wordt verwacht dat ook kaarten die beantwoorden aan nieuwe verblijfsstatuten en
waarvoor een wetswijziging nodig is, geproduceerd zullen worden. Het betreft de D, E+ en F+
kaarten.
Ook wordt de invoering van applet V2, met bijkomende faciliteiten en noodzakelijke
beveiligingen voorzien. Die zal het eerst voor dit soort kaarten toegepast worden.
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Belgen die naar het buitenland verhuizen
behouden hun eID

3

Belgen die naar het buitenland uitweken moesten dit, tot op heden, melden aan de gemeente
waar zij ingeschreven waren. De gemeente gaat dan over tot een afvoering uit het bevolkingsregister, en de identiteitskaart wordt in het Register van de identiteitskaarten, op basis van
aangifte van vertrek, geannuleerd.
Deze situatie zou in de toekomst moeten wijzigen. Er werd een aanvraag ingediend om de
Belgen die naar het buitenland verhuizen hun eID te laten behouden.
De uitreiking van identiteitskaarten aan Belgen in het buitenland, is een bevoegdheid van de
FOD Buitenlandse Zaken.

Kinderen krijgen hun eigen
elektronisch identiteitsdocument
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In 2006 vond een proefproject
plaats in de gemeenten
Koekelberg, Oostende, OttigniesLouvain-la-Neuve, HouthalenHelchteren, Luik en Bornem.
Oorspronkelijk was het de
bedoeling chatten voor kinderen
veiliger maken. Het aantal
toepassingsdomeinen voor de
kids-ID werd in de loop van het
proefproject fors uitgebreid. Na
een reeks aanpassingen werd het
proefproject positief geëvalueerd.
De chip op de kids-ID zorgt ervoor dat de kaart multifunctioneel is en maakt het aantal
mogelijke toepassingen legio.
Het is nu wachten op een beslissing van de Ministerraad om tot een veralgemeende uitreiking
te kunnen overgaan.
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Hoe is het gesteld met TUNIC?
In 2006 werden voorbereidingen getroffen om samen met andere EU-partners een globaal
Europees project op te starten met als doel:

 een gewaarborgde operationaliteit op het niveau van de kaartlezers en de hieraan
verbonden middleware;

 de uitwerking van “webservices” gebruik makend van de eID kaart die als voorbeeld
kunnen dienen voor andere lidstaten.
In 2007 heeft de Europese Commissie een protocol uitgeschreven waarin geen
aanknopingspunten gevonden konden worden met de doelstellingen van dit project. Het
TUNIC project is dan ook afgeblazen.
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Minder kaarten
De integratie van de SIS-kaart met de eID zal zijn volle uitwerking hebben in 2009. In de tijd die
ons rest is het noodzakelijk om te komen tot een gegarandeerde interoperabiliteit op het
niveau van de kaartlezers, de middleware en de toepassingen. Tevens moet de dienstverlening
aan de burger (de aangifte van verlies en diefstal, revocatie van de certiﬁcaten, enz…)
stelselmatig overgeheveld worden naar het Rijksregister. De opvolging van dit project werd
geïntegreerd in de “support-processen”. Op termijn zal een webservice gerealiseerd worden
ten behoeve van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KBSZ) voor de raadpleging van
de geannuleerde identiteitskaarten. Bij de vernieuwing van de chip en de applet zal nog meer
rekening gehouden worden met de verzuchtingen van de sociale sector.
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Biometrie
In het kader van de terrorismebestrijding wordt de roep naar het gebruik van
biometrische gegevens steeds luider, zeker op het Europese niveau. In dat verband
wordt gedacht aan ‘Live enrollement’. Deze techniek biedt de mogelijkheid om
biometrische en andere gegevens ter plaatse op te nemen in de gemeente of een
diplomatieke post. Dit zou meteen de mogelijkheid bieden om de opmaak en de verzending
van het basisdocument voor de eID volledig elektronisch te laten verlopen. Zo wordt het dure
beveiligde transport drastisch gereduceerd. In 2007 werd een lastenboek opgesteld.
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Kwaliteits- en veiligheidsplan voor de eID
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Een externe audit heeft terecht gewezen op een aantal lacunes op gebied van veiligheid en
kwaliteit in het globale proces van de productie en uitreiking van de eID. De vaststellingen
hebben aanleiding gegeven tot het opstellen van een kwaliteits- en veiligheidsplan en een
kwaliteitshandboek. Een nieuwe audit, waarvan nog geen rapport werd ontvangen, heeft
ondertussen plaatsgevonden.

Opleiding van de politie
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In het verleden bleek dat de uitwendige en elektronische beveiligingsaspecten van de eID
onvoldoende bekend waren bij de controlerende overheid, met name de politie. In 2007
investeerde de dienst Communicatie dan ook in opleidingen voor de politiediensten.
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CheckDoc en DocStop
Checkdoc/DocStop is een samenwerkingsproject van
de FOD Binnenlandse Zaken met de Federale Politie,
de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking. Het project behelst de
ontwikkeling van een toepassing die het mogelijk
maakt via het internet te controleren of een document
ja dan neen als problematisch bestempeld moet
worden. De indienststelling van de toepassing is
voorzien op 30 juni 2008. In eerste instantie gaat het
over de eID en de paspoorten. Een uitbreiding naar
andere documenten (rijbewijzen, SIS-kaart) is mogelijk.
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