Externe communicatie.
eID newsletters.
De redactie van 3 eID-nieuwsbrieven die de gemeenten en de Agoria-bedrijven inlichten over de interessante evoluties
betreffende de elektronische identiteitskaart. Voor 2009 plannen we vier edities die zich trouwens niet zullen beperken
tot nieuws over de eID maar tevens informatie zullen brengen over wat er reilt en zeilt in het Rijksregister;

De ontvangst en begeleiding van meerdere buitenlandse delegaties die geboeid blijven door ons concept van het
rijksregister en eID; In mei 2008 hebben we een delegatie uit Maleisië ontvangen.

Lancering van CHECKDOC / DOCSTOP.
De nieuwe toepassing CHECKDOC/DOCSTOP werd gelanceerd op 8 december op een persconferentie in
aanwezigheid van de Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael. Een aantal journalisten kwam daarvoor naar
Park Atrium.
Bovendien was de persconferentie, rechtstreeks te zien via internet !
Na een speech van de minister van Binnenlandse Zaken hebben onze medewerkers een demonstratie gegeven van de
dubbele toepassing Checkdoc/Docstop, die als doel heeft de identiteitsfraude te bestrijden.
Anysurfer Toegankelijkheidslabel.
In 2008 hebben we een grote stap gezet in het domein van de toegankelijkheid van informatie. Onze website
www.ibz.rrn.fgov.be heeft het kwaliteitslabel Anysurfer gekregen.
AnySurfer is een kwaliteitslabel voor websites die voor meer personen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een
handicap. Een website met het anysurfer-label werd geoptimaliseerd om het zo voor blinde en slechtziende
internetgebruikers of voor personen met beperkte mobiliteit mogelijk te maken om toegang te krijgen tot de informatie die
zich op die website bevindt.
Men moet weten dat dit publiek op internet kan surfen via bijzondere hulpmiddelen. Zo gebruiken blinde personen een
schermuitleesprogramma met een spraaksynthesizer of een brailleregel.
Deze aangepaste versie van de site is online gezet op 15 januari 2009.

Dagelijkse taken.
Er zijn uiteraard de dagelijkse, maar niet minder belangrijke, taken zoals het beantwoorden van talrijke parlementaire
vragen, het bijhouden van de website, het voorbereiden van de communicatiecampagne voor de verkiezingen van 7 juni
2009, de voorbereiding van de eID-roadshow die plaats zal vinden in 2009, het volgen van en reageren op de
berichtgeving in de pers en de media : wie herinnert zich niet de foute informatie over de veiligheid van de eID die in juni
in de pers verscheen naar aanleiding van de verklaringen van een gerenommeerd professor ?
U kunt dit nog eens nalezen en beluisteren op http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=1213&L=1), enz...

