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Verslag aan het federale parlement: De elektronische identiteitskaart (eID)

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof of de
elektronische identiteitskaart efficiënt wordt verspreid en beheerd en of de
overheid voor een optimaal gebruik ervan zorgt. Het Rekenhof stelt vast dat de
elektronische identiteitskaart op een behoorlijke wijze is ingevoerd. Voor een
optimaal gebruik van de kaart zouden nog enkele knelpunten moeten worden
weggewerkt. De overheid zou ook een beter zicht moeten krijgen op het gebruik
van de kaart, om zo te kunnen vaststellen of dat voldoet aan de verwachtingen.
De elektronische identiteitskaart verschaft de burger een veilig en betrouwbaar
identificatiemiddel. Daarnaast is ze een nuttig instrument bij de elektronische
communicatie, in het bijzonder tussen de burger en de overheid. De burger zou hierdoor
kosten uitsparen en de administratie efficiënter gaan werken.
Vergeleken met de vroegere papieren identiteitskaart was de eID voor de burger vijf keer
duurder. De overheid ging bij de invoering van de kaart ervan uit dat de burger deze
meerkost zou terugverdienen dankzij het gemak van e‐governmenttoepassingen.
Het Rekenhof stelt vast dat de productie en de verspreiding van de eID zijn verlopen zoals
gepland. De algemene uitreiking nam vijf jaar in beslag en werd afgerond in 2009. Naast de
eID voor Belgen vanaf twaalf jaar werden met dezelfde technologie ook de elektronische
vreemdelingenkaart en de niet verplichte kids‐ID ontwikkeld. Eind 2011 beschikte bijna
70 % van de vreemdelingen en 57 % van de kinderen jonger dan 12 over een elektronische
kaart.
Het project werd goed voorbereid en aangestuurd, de kosten werden realistisch ingeschat.
De nodige financiële middelen en personeel werden vrijgemaakt. De prijs van het project
(ongeveer 250 miljoen euro, waarvan 112 miljoen aan de burger werd doorgerekend) bleef
hierdoor binnen de ramingen. Via flexibele overeenkomsten en overlegstructuren werd de
samenwerking tussen administratie en privépartners tot een goed einde gebracht.
Het Rekenhof stelt vast dat de randvoorwaarden voor een optimaal gebruik nog niet
volledig zijn vervuld. De verspreiding van kaartlezers blijft beperkt, het juridisch kader is
nog niet waterdicht en de strikte toepassing van de privacywetgeving kan een rem zijn op
een veralgemeend gebruik van de eID. Ondanks alle promotie en communicatie zijn het
gebruik en de kennis van de eID nog niet voldoende ingeburgerd. Tot slot remt ook het
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blijvende gebruik van het federale token, dat als een tijdelijke toegangssleutel tot e‐
government werd ontwikkeld in afwachting van de eID, het gebruik van zijn opvolger af.
De overheid heeft geen concrete omschrijving van de meerwaarde van het gebruik van de
eID voor de burger en het bestuur opgesteld. Daardoor is moeilijk na te gaan of deze
meerwaarde al dan niet werd behaald. Het aantal beschikbare eID‐toepassingen wordt niet
systematisch bijgehouden en het gebruik van de eID wordt niet opgevolgd. Wel zijn er
aanwijzingen dat slechts een minderheid van de burgers de kaart gebruikt, maar dat het
gebruik toeneemt.
De geldigheidsduur van de eID zal van vijf naar tien jaar worden verlengd, wat een
besparing kan betekenen voor de burger. Ook zal de eID de functie overnemen van de SIS‐
kaart, die verdwijnt. Er moeten hiervoor nog enkele punten opgelost worden, bv. voor de
kinderen die niet beschikken over de tot nu toe niet verplichte kids‐ID.
Het Rekenhof beveelt aan dat er duidelijke doelstellingen worden geformuleerd voor het
gebruik van de eID. Het gebruik moet worden opgevolgd en geëvalueerd. Er moet een
duidelijk beleid worden ontwikkeld voor de toegang tot het e‐government en de plaats van
de eID en andere technologieën, zoals het token, daarin. De knelpunten voor het gebruik
van de eID moeten worden weggewerkt.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige
en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de
parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale
instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die
het controleert.
Het verslag De elektronische identiteitskaart (eID) werd aan het federale parlement bezorgd. Het
is samen met de samenvatting en dit persbericht terug te vinden op de website van het
Rekenhof (www.rekenhof.be).
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