
EERSTE ELEKTRONISCHE IDENT

b
BRUSSEL -De eerste elektronische identiteitskd.~ten zijn

uitgereikt. Ze w~en gereserveerd voor ambtenaren van

enkele proefgemeenten die vanaf vandaag zelfsoortgelijke

kaarten kUIihen bezorgen. Daarmee doet Oils land een grate

stap naar meeT elektronisch bestuuf, het veelbesproken

e-gov~ent. De burger hoeft geen dag vakantie meer te

nemen om am te schuiven aan een .loket, maar kill dank zij

zijn e-kaari paperassen veilig afuandelen vanachter zijn pc,

via het Internet.

Van onze redacteur
Tom Ysebaert

laten verlopen. Het certificaat
zotgt dat de website waarop je
inlogt, weet dat jij bent of wie je
beweert te zijn.A MBTENAREN van Geraards- De interessantste toepassing van

bergen, Tongeren, Sint-Pie- de e-kaart is dat de overheidsdien-
ters-Woluwe en Seneffe namen sten via het Internet permanent
hun eerste ele~onische identi- toegankelijk worden, onafuanke-
teitskaaj:t (ElK) in ontvangst. Sa- lijk van de kantooruren.
men met Jabbeke, Borsbeek, Leu- De burger zaJ zijn dossiers k~n.
Yen, Marche-en-Famenne, Lasne, nen consulteren en wijzigen, en hij
Rochefort en Seraing testen die kan nagaan wie ze behandeld
gemeenten de kaart uit. heeft. Andere potentiele toepas-

singen .zijn bank, verzekermg,
kleinhandel.

GEA V ANCEERDE "De ~aart zaJ het aantal aangebo-
den dlensten doen toenemen en

TECHNO LOGIE MOET de kosten voor de aanbieders
drukken", zo let Freddy Engels

VEILIqHEill van Steria de voordelen in de vert.
GARANDEREN Steria ishet bedrijf dat deautoma-

tisering van Rijksregister en ge-
meenten begeleidde.

.Je hebt voor thuisgebruik een
De ElK is zo groat als een bank- kaartlezer nodig die je aansluit op

kaart en vermeldt de klassieke je pc. Die hoeft maar enkele euro's
identiteitsgegevens: toto, naam, te kosten, maar wit je rrieer moge-
geboortedatum en -plaats, ge- lijkheden dan stijgt het prijskaart-
slacht, nationaliteit. Daarnaast be- je. Een toetsenbord met inge- In de labqratoria van het bedrijf Zetes zagen de eerste elektronische ide:
vat de kaart eenchip die dezelfde bouwde lezer heb je voor tussen
gegevens opslaat en tWee ce1:tifica- 75 en 300 euro. ~ertificaten te gaan bevatten, bij over het net uitgewisseld wordt, is 1
ten. Wie geen computer heeft of al die voorbeeld voor bijzondere beroe- gecodeerd en als dusdanig on- I

Het eerste certificaat bevestigt de digitate hocus-pocus niet lust, ge- pen zoals notarissen", aldus Bart bruikbaar voor wie ze onder- 1
:authenticiteit van de gebruiker. bruikt Zijll kaart als een gewqne Sijnave van de federale ICT -dienst schept. (
Het tWeede is de elektronische identiteitskaart. De certificaten (Fedict). "Honderd procent veiligheid be-
handtekening. Die hangt vast aan blijven dan ongeactiveerd. De ElK is uitermate veilig, zeggen staat nier', zegt Sijnave "maar we 1
een pincode, zoals je die; heb~ voor De chip is oak een kleine compu -de makers, zowel materieel afs zitten er kort tegen." (
een bankkaart. Wie zijn code in- ter die andere toekomstige toepas- elektronisch. Visueel heeft ze de Wie zijn kaart verliest, t{an een 1
tikt, let meteen ook een rechtsgel- singen aankan. bekendeverfijnde druktechniekeil helpdesk bellen die dag en nacht 1
dige handtekening. Gebruik via digital~ televisie is er en holografiek die namaak be- b~mand is. Die schorst dan d~ I
Het 2ijn die bevestiging van au- een van. "In de proefperiode zal er moeilijken. DigitaaJ is er gebruik certificaten. Duikt de kaan niet E

thenticiteit en handtekening die niet e~a op geschreven worden, gemaakt van de meest geavan- meer op, dan worden zege- 1
elektronische verrichtingen langs maar in de toekomst kan de chip ceerde beveiligingstechnieken schrapt. ,;Je wordt daarvoor aan- 1
het Internetveilig en betrouwbaar gebruikt Y/orden om nog meer (encryptie). De informatie die geschreven om dat lijfelijk te gaan (
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lische identiteitskaarten bet licht. @ rr

Jrdt, is bevestigen op je gemeentehuis. In principe krijgt iedereen van
ig on- Dit om te beletten dat iemand wie de Dude identiteitskaart ver-
onder- aDders in jouw plaats de kaart valt, een elekt.r;omsche. Wie ~aar-

onklaar laat maken." om vraagt, kan sneller een e-versie
~id be- N~ minstens zes maanden ge- krijgen. De kaart zal vijf jaar geldig
aar we brnik in de ~lf proefgemeenten zal zijn. De gemeenten mogen z~1f de

de ElK geevalueerd worden. Na prijs vastleggen; Dat,zal ongeveer
m een goedkeuring door de federale re- tieD eurozijn, maximaat twintig.
nacht gerh'lg wofdt de kaart veralge- Sonimige proefgemeenten, zoals

an de meend.. Datkan vanaf begin 2004 Leuvene~ Geraardsbergen, wach-
rt met en zal;volgens planvijf jaar duren. ten met de invoering tot na de
;ege- A1s er massale vraag naar de kaart verkiezingen van 18 mei, om ad-
Ir 'aan- komt, kan het technisch oak in ministratieve overlast te voorko-
e gaan driejaar. men.

Met de elektronische identiteits-
kaart (ElK) ligt de informatiesnel-
weg breed open voor een waslijst
aan toepassingen. Eenoverzichtje
van verrichtingen die tot dusver
veel papierwerk of een open loket
vergden en die weldra via een
muisklik kunnen.

.Formulieren De aanvraag van ge-
boorte- of huwelijksakten of van een
document rf\etde gezinssamenstel-
ling kan dankzijde ElK elektronisch.
Oak de aanvraag van e~n autonum-
merplaat wordt moge!ijk.
.Bel~stingen BTW of belasting-
aangifte invullen en opsturen kan
variaf 2 junl dank zij een speciaal
paswoordvia het Net, op termijn via
de ElK.
.Aahgetekend E-mails kunnen
aangetekend verstuurd worden.
.Bedrijf Binnen eenbec;itijf kan de
kaart gebruikt worden om je loonfi-
che op te vragen, als badge, als
veilige toegqng voor telewerken of
voor de aanvraag van loopbaanon-
derbreking.

.Facturen Facturen versturen kan,
meteen licentie van het Ministerie
van Financien.
.Stemmen Eerlang zal met de
kaart geldig gestemd kunnen wor-
den bij de verkiezingen.
.Gemeente In je gemeente zal de
kaart toegang verleneh tot het con-
tainerpark, de bibliotheek of het
zwembad. Je zult er ookeen zaal
mee kunnen huren of je bewohers-
parkeerkaart mee beheren.
.Korting De ElK kan, omdat ze
veel informatie over je bevat, erook
voor zorgen dat je automatisch spe-
ciale tarievenkrijgt~ Kan van belang
zijn vOOr jongeren, 65-plussers of

gehandicapten.
.Studentenkaart Aan de unlversi-
teiten zal de ElK oak als studenten-
kaart kunnen dienen.
.Contracten En verder hopen de
pleitbezorgers van de e-kaart en de
e.,handtekening dat ze alleklassieke
transacties uit het commerciele ver-
keer op het Internet zullen krijgen:
reserveren, inschrijven, bestellen,.
betalen, afzeggen... (ty)


