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Vraag niet wat Vlaanderen 
digitaal voor jou kan doen 
– vraag wat jij digitaal kan 
doen voor Vlaanderen

Bruno Segers
heeft een rijke carrière doorgemaakt in de it-sector. 
Na zijn studies als industrieel ingenieur ging hij aan 
de slag bij PSA Antwerpen, Engie en Agfa Gevaert. 
Vanaf de lente van 1986 komt hij echt in de it-biotoop 
terecht. Eerst twee jaar bij Digital en vervolgens twee 
jaar bij Oracle. Zijn doorbraak maakt hij mee bij Lotus 
Development waar hij doorgroeit tot regiomanager 
Benelux en Frankrijk. Bij de overname door IBM wordt 
hij regionaal directeur Noord-Europa en vervolgens 
tekent hij de strategie voor EMEA uit.

Vanaf april 2001 keert Bruno Segers terug naar België als 
country manager Microsoft Belux om dan in de zomer 
van 2007 verkozen te worden als ceo van RealDolmen, 
de fusie van Real Software en Dolmen. Hij is tevens een 
van de oprichters van het onderzoeksinstituut iMinds 
dat inmiddels opgegaan is in Imec. Gedurende vijf jaar 
neemt hij de job waar als voorzitter van de raad van 
bestuur van Flanders Investment & Trade (FIT).

Sinds begin 2019 is hij ceo van DPA, het digitaal platform 
voor de advocatuur maar vanaf 2021 zet hij als digitale 
activist al zijn kennis, ervaring en netwerk in om cruciale 
digitale transformatieprojecten daadwerkelijk te doen 
slagen en via technologie de wereld duurzamer en 
leefbaarder te maken.
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Voorwoord

Beste vrienden en vriendinnen,

Einde van een tijdperk klonk het op Radio1 toen bekend geraakte dat 
het kalenderboek Snoecks ermee stopt na bijna 100 edities.

Tijd voor iets nieuws. Jaarlijks.

Niet op papier maar op het scherm van een (tablet)pc of smartphone 
leest u immers dit voorwoord. Sinds 1 april 2006 verschenen regelmatig 
bijdragen op de Bruno Borrelt blog maar waarom niet een aantal 
opiniestukken jaarlijks bundelen en verspreiden in een e-boek?

Rond het thema digitaal want dat is het nieuwe normaal.

Spijtig genoeg voor velen nog steeds een onbegrepen bijvoeglijk 
naamwoord terwijl het voor allen een werkwoord moet worden om 
de wereld duurzamer en leefbaarder te maken.

Veel leesgenot en ik reken erop jullie in de eerste helft van 2022 te 
ontmoeten tijdens mijn ronde van Vlaanderen onder hetzelfde thema … 

“Digitaal is een werkwoord; de 12 geboden voor digitaal gebruiksgemak 
in Vlaanderen”

Voor de muzikale omlijsting en wekelijkse inspiratie voor dit e-boek 
zorgde Wannes. Speciale dank ook aan Luc voor de inleiding, Marc 
voor de uitleiding en Simon van De Studio voor de eenvoudige maar 
originele verpakking.

Uw digitale activist en Vlaamse realist

Bruno

Mijn mansarde, Antwerpen, 24/12/2021

PS Voor eindejaar hebben we het RijksRegisterRun spel bedacht dat 
we samen met Segers’ wensen in een speciale bijlage aanbieden

https://radio1.be/einde-van-een-tijdperk-bekende-kalenderboek-snoecks-stopt-ermee-na-98-edities
https://segersbruno.wordpress.com/2006/04/01/neen-dit-is-geen-aprilgrap/
https://segersbruno.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=59bAp6hDCO0
https://www.destudio.com
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Inleiding door Luc Blyaert

Vlaanderen is meer dan een rounding error

‘Ah Bruno, Belgium is just a rounding error on our numbers’. Dat is 
wat gewezen Microsoft ceo Steve Balmer’ begin jaren 2000 schamper 
antwoordde aan Bruno Segers die toen Microsoft België en Luxemburg 
leidde. Het zet meteen ook België, bij uitstek dus Vlaanderen, welja, 
op z’n plaats. Digitaal zijn we zowat een procentje van de wereldmarkt, 
in Europa staan we op een weinig benijdenswaardige twaalfde stek. 
En toch kunnen we het verschil maken, en dat is precies waar Bruno 
regelmatig op hamert, met zijn pleidooi voor een software powerhouse, 
met zijn niet aflatende ijver voor SmartFlanders, tegen de ‘digitale 
koterij’, zoals hij het graag noemt. 

‘Het leven is makkelijker dan je denkt, maar moeilijker als je denkt’ 
prijkt op een bordje in het plaatsje waar hij graag z’n neus poeiert. 
Makkelijk heeft Bruno het zich nooit gemaakt. Ik herinner me een 
bijzonder druiligere dag in september 2012 toen we samen om halfacht 
‘s morgens in z’n wagen zaten, striemende regen, en hij me vertelde 
waarom hij als ceo ontslag nam bij RealDolmen, toen bestierd door 
enkele families die van ict helemaal geen kaas hadden gegeten. Het 
toont de integriteit, de branie van Bruno, de lefgozer die ook in zijn 
blog ‘Bruno Borrelt’ niemand spaart, vaak ook ‘les pieds dans le plat’, 
boenk erop. Dat kwam weleens hard aan, heeft hem niet altijd vrienden 
gemaakt, maar gevat was het altijd, ook toen hij voorzitter was van 
Flanders Investment & Trade of ceo van het DPA digitaal platform voor 
advocaten. Geen blad voor de mond. 

‘We need banking, not banks anymore’. Bruno citeert in z’n presentaties 
graag de quote van Bill Gates uit 1994, enkele jaren voordat een van 
de rijkste mannen ter wereld in Brussel een taart in z’n gezicht kreeg 
gegooid. Die quote is inmiddels 27 jaar oud maar staat nog altijd als 
een huis, een wereld in verandering, in een digitale transformatie om 
es een kapot geschreven uitdrukking te hanteren. Het is die ‘change’ 
die Bruno wil aankaarten, bij de overheid, bij politici, bij de burger, bij 
ons. En God weet dat in tegenstelling tot alle anderen, enkel een baby 
met een luier vol kak meteen wil veranderen, maar ook Vlaanderen 
is er dringend aan toe. Het volstaat niet om te roepen dat we over 
dertig jaar bij de meest digitale regio’s ter wereld willen behoren. Het 
is hic et nunc. ‘Digitaal is een werkwoord’ is dan ook een uitstekende 
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titel voor de 12 geboden voor digitaal gebruiksgemak in Vlaanderen, 
waarin Bruno ons op een niet mis te verstane manier meesleurt op 
het digitale pad, rechttoe-rechtaan zoals we het van hem gewoon zijn.

Vlaanderen is geen ‘rounding error’, wij kunnen het verschil maken, maar 
dan moeten we groots leren denken, verder kijken dan de kerktoren, 
niet navelstaren, zoals een van de oprichters van unicorn Collibra ooit 
vertelde. Het ongebreidelde digitale optimisme van Bruno Segers is 
dan ook aanstekelijk. Laat ons meegaan in zijn verhaal, in zijn queeste 
naar een digitaalrijk Vlaanderen. Optimistisch, maar ook kritisch, niet 
cynisch. Er zijn voldoende krachten en smart heads die de kar kunnen 
en willen trekken. Laat ons gaan voor ‘een woke-up call’ zoals Bruno 
het graag stelt. Digitale technologie kan inderdaad zorgen voor een 
beter, veiliger, opleidingsaantrekkelijk, klimaatvriendelijk, werk- en 
duurzamer Vlaanderen. 

En dat is toch wat we met z’n allen willen, toch? 

Luc Blyaert

35 jaar ICT-journalist, digitaal expert en oprichter van de Chief Digital 
Officer Awards
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De digitale kloof  
moet dicht in Vlaanderen

Tijdens mijn eerste kandidatuur burgerlijk ingenieur aan de KULeuven in 
1976 werd door Prof. Buyst in zijn cursus “Inleiding tot de informatica” 
gedoceerd dat computers zo duur waren dat ze slechts door IBM 
en een paar andere bedrijven ter wereld zouden kunnen gebouwd 
worden en dat alleen grote bedrijven in staat zouden zijn om deze 
“mainframes” te kopen. In het rekencentrum van diezelfde KULeuven 
werden mijn programma’s op ponskaarten door een operator in de 
mainframe geladen en kreeg ik het resultaat “in uitgesteld relais” op 
een papieren listing gepresenteerd.

6 jaar later, in 1982, studeerde ik af als industriëel ingenieur aan het 
IHAM, later opgegaan in de huidige AP Hogeschool. Mijn eindwerk 
“Computersimulatie van laagspanningsnetwerken” kwam tot stand 
met de hulp van een Commodore PET, één van de eerste personal 
computers. Zonder operator en ponskaarten. Zonder listings maar 
met een scherm.

Gedurende mijn professionele loopbaan werd ik daarna bij verschillende 
werkgevers geconfronteerd met de snelheid van digitalisering en 
de daarmee samenhangende digitale transformatie van industrie en 
maatschappij. Maar vooral hoe hardware “de apparatuur” ondergeschikt 
werd aan software “de toepassingen”:

• Als analist-programmeur maakte ik bij Hessenatie, nu PSA Antwerp, 
kennis met de eerste IBM Personal Computer die in 1983 plots op 
onze IT-afdeling stond.

• Bij Agfa, een bedrijf dat de digitale transformatie volledig miste 
en zelf vervelde tot een “beursgenoteerd pensioenfonds met een 
immobiliënportefeuille” verstuurde ik in 1985 mijn eerste email 
via VMS Mail.

• Diezelfde VMS Mail bracht me bij Digital (intussen via een overname 
door Compaq overgegaan in HP) waar ik in 1987 het TCP/IP protocol 
ontdekte dat in 1991 aan de basis lag van het wereldwijde web 
(www)-project. De Britse sir Tim Berners-Lee (eredoctoraat UGent 
2021) en de Belg Robert Cailliau (eredoctoraat UGent 2000 maar 
nog steeds wachtend op zijn baron titel) ontwikkelden in het 

https://www.kuleuven.be/kuleuven/
https://www.ap.be/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Commodore_PET
https://nl.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_Computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldwijd_web
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldwijd_web
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cailliau
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Zwitserse CERN standaarden zoals HTTP en HTML om software te 
schrijven die vrijelijk aan de wereld beschikbaar werd gesteld.In 
1988 stond ik mee aan de wieg van Oracle in België en kon toen 
al vaststellen dat software en data ooit “big” zouden worden.

• Gedurende 10 jaar bij Lotus/IBM was mijn motto “Mijn kantoor is 
waar mijn PC staat” en werden mijn trouwe HP200 organiser en 
Nokia GSM digitale metgezellen in 1996 samengesmolten tot een 
Nokia Communicator, de eerste smartphone.

• Het reizen beu keerde ik in 2001 terug naar België om het filiaal 
van Microsoft in mijn thuisland te leiden. Dankzij WindowsXP 
installeerde ik thuis op één dag een gebruiksvriendelijk netwerk 
van een desktop en twee laptop PCs.

Tijdens mijn loopbaan werd het hardware bedrijf IBM dus ingehaald 
door software bedrijf Microsoft en ontpopte Apple zich tot een bedrijf 
met de meest gebruiksvriendelijke software verpakt in de mooiste 
hardware. Wat was het verhaal weer van de slang en de appel in het 
aards paradijs?

Bovenstaand historisch perspectief is alleen interessante lectuur voor 
technische nerds want ik besef dat geen enkele Vlaamse “Jan-met-
de-pet” hier een boodschap aan heeft. We hebben echter allemaal 
op één of andere manier in de (technologie) appel gebeten met alle 
gevolgen vandien.

Ondanks het feit dat ik geboren ben in 1958, het jaar van het Atomium 
en bij uitstek het symbool van een atomaire wereld bracht ik dus gans 
mijn professionele loopbaan door in een binaire digitale technologie 
wereld en zag ik een generatie digital natives rondom mij geboren 
worden.

Maar de kloof tussen babyboomers en digital natives, tussen technologie 
en gebruik is nog nooit zo diep geweest. Uit de imec.digimeter blijkt dat 
9 op de 10 Vlamingen beschikken over een smartphone. We gebruiken 
deze ook steeds meer en intenser. Gebruik van digitale media en 
aanhoudende verbondenheid via internet staat echter niet garant 
voor sterke digitale vaardigheden. Bovendien groeit de angst voor 
technologie bij jongeren terwijl ze afneemt bij ouderen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://nl.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hewlett_Packard_200LX.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_2010
https://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_Communicator
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
https://www.imec.be/nl/expertises/techtrends/imec-digimeter
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Dringend tijd om een timeout te nemen in deze technologische ratrace 
en de digitale kloof definitief te dichten. Met de digitale kloof wordt 
nog steeds het verschil bedoeld tussen diegenen die kunnen profiteren 
van digitale technologie en zij die dit niet kunnen. Maar die definitie is 
in een regio zoals Vlaanderen achterhaald. Bijna iedereen heeft toegang 
tot digitale technologie maar is zich daar ofwel niet van bewust of 
gebruikt het niet.

Ik ben geen digital native maar intussen zit mijn digitale loopbaan er 
bijna op. Dringend tijd dus om in Vlaanderen digitaal te gebruiken wat 
we digitaal al hebben en ons niet meer te laten afleiden over wat we 
(nog) niet hebben. Ikzelf start alvast een wekelijks opiniestuk op mijn 
blog en sociale media (en wie weet komen er ooit filmpjes op TikTok) 
rond de digitale revolutie en de digitale transformatie onder de titel: 

“Flanders, get digital before digital gets you”
 

of

“Vlaanderen, word digitaal vooraleer 
je gedigitaliseerd wordt”

Hopelijk parafraseert minister-president Jan Jambon binnenkort tijdens 
zijn Septemberverklaring John F. Kennedy met soortgelijke historische 
woorden, “Vraag niet wat (digitaal) Vlaanderen kan doen voor jou 
maar vraag wat jij kan doen voor (digitaal) Vlaanderen” waarmee elke 
Vlaming wordt uitgedaagd om bij te dragen tot de digitalisering van 
deze unieke regio. Want de digitale kloof moet dicht in Vlaanderen, 
hoe sneller hoe liever.
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Een eerste ToDo4U:  
een persoonlijk email adres 
voor elke Vlaamse burger

Zoals verleden week aangekondigd steken we van wal met het stappen-
plan om de digitale kloof te dichten. 

De overheid heeft het al druk genoeg en daarom vraag ik geen enkele 
inspanning van die kant. Maar omdat er al voldoende bruikbare bouw-
stenen beschikbaar zijn verwacht ik wekelijks een individuele inspanning 
van elke Vlaamse burger; kortom één ToDo4U die onmiddellijk kan 
uitgevoerd worden. Mits enige basiskennis van ICT en eventueel met 
hulp van de buren maar gratis en zonder wachten op telefonische 
ondersteuning van één of andere nerd.

“Als iedereen voor zijn deur veegt, zijn alle straten schoon” maar “Als elke 
Vlaamse burger een persoonlijk email adres heeft, wordt Vlaanderen 
sneller digitaal”:

1. Aan mijn allerliefste collega die nog steeds blijft zeggen dat hij 
alles kan doen via de email van zijn werkgever zeg ik … Maak een 
persoonlijk email adres aan

2. Aan mijn verre nicht uit de Vlaanders die mij blijft mailen via het 
email adres van haar lieftallige echtgenoot zeg ik … Maak een 
persoonlijk email adres aan

3. Aan de ouders van de pasgeboren digital native die zojuist al dan 

Mijn persoonlijke bijdrage staat vast; vanaf nu schrijf ik de volgende 
maanden dus elk weekend een kort stuk op deze blog om alle Vlaamse 
burgers te stimuleren collectief te gebruiken wat digitaal al bestaat 
en werkt.

Volgend weekend publiceer ik “Een persoonlijk email adres voor elke 
burger” als eerste ToDo4U en onthul ik hoe zelfs een advocaat dacht 
beter te weten dan ik aangaande deze digitale “conditio sine qua non” 
voor elke Vlaamse burger.

Tot volgende week.

Bruno Borrelt, uw digitale activist van dienst – 05/09/2021

https://segersbruno.wordpress.com/2021/09/05/de-digitale-kloof-moet-dicht-in-vlaanderen/
https://segersbruno.wordpress.com
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niet online de geboorte van hun kind hebben aangegeven zeg ik … 
Maak een persoonlijk email adres aan voor uw kind

4. Aan de kinderen van onze oudste generatie die klagen dat traditionele 
correspondentie van de overheid aan hun ouders verloren gaat in 
oude brievenbussen, ziekenhuizen of andere zorgcentra zeg ik … 
Maak een persoonlijk email adres aan voor uw ouders

Het is -en blijft- een kerntaak van de overheid om uw identiteit vast te 
leggen en te bewaken maar het is geen kerntaak van de overheid om 
al haar burgers een email adres te bezorgen. Daar zijn intussen veel 
andere bedrijven beter, sneller en goedkoper in: 

• Uw provider Proximus, Telenet, Orange of andere als onderdeel 
van uw bestaand abonnement

• Technologie bedrijven Google en Microsoft als u het niet volgens 
de eerste regel kan of wil doen

• Vele anderen die het ook kunnen en willen maar waar het alles 
behalve gebruiksvriendelijk en vanzelfsprekend is voor “Jan-met-
de-pet”. Eerder voor techno nerds dus.

Just do it & do it now. En ja, over privacy & veiligheid gaan we het ook 
nog hebben in deze rubriek. Maar dat is geen excuus om bij één van 
bovenstaande bedrijven VANDAAG nog een persoonlijk email adres 
aan te vragen. Doe het nu en voor eind september linken we samen 
dit persoonlijk email adres op een veilige manier aan het overeen-
stemmende persoonlijk 11 cijferige nummer in het Belgische Rijksregister. 
Een digitaal Vlaanderen zal zich vervolgens voor u openen.

Als uitsmijter moet onderstaande toch nog even van het hart.

Aan die ene advocaat die me als interim manager bij Diplad, het Digitaal 
Platform voor de Advocatuur twee jaar geleden een aangetekend 
schrijven stuurde met de GDPR vraag om hem schriftelijk te bevestigen 
dat hij uit de Diplad database verwijderd was omdat hij -bij gebrek 
aan professioneel en privé email adres- alleen maar op een traditioneel 
adres wenste bereikbaar te zijn vraag ik … Is de postduif met mijn 
antwoord intussen bij U toegekomen?

Mede daarom wens ik mijn vriend Quickie die in 2008 als Minister van 
Vereenvoudiging reeds het topless vergaderen introduceerde alvast 
veel succes met de digitalisering van zijn ecosysteem. Want advocaten 
en magistraten zijn geen uitblinkers in het nemen van snelle

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://signup.live.com/signup?lic=1&mkt=nl-be
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksregisternummer
https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/
https://www.diplad.be/
https://segersbruno.wordpress.com/2008/04/03/topless-vergaderen/
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Volgend weekend publiceer ik “Gooi alle eID kaartlezers in de vuilbak” 
als tweede ToDo4U en praat ik uit de biecht hoe een magistraat in Nijvel 
een vonnis digitaal wou ondertekenen met zijn eID in de ene hand en 
pen in de andere hand. Maar de week daarop worden we constructief 
en installeren we samen een uiterst gebruiksvriendelijke toepassing op 
onze smartphone zodanig dat tegen eind september een historische 
fout van de Belgische federale overheid via de smartphone van elke 
Vlaamse burger terug wordt rechtgezet.

Tot volgende week.

Bruno Borrelt, uw digitale activist van dienst – 11/09/2021

Een tweede ToDo4U: gooi alle 
eID kaartlezers in de vuilbak

Het zal je maar overkomen.

Een week geleden kondigde ik deze tweede ToDo4U reeds aan maar ik 
had nooit gedacht dat ik enkele dagen later een zetje mee zou krijgen 
van de federale overheid.

Met een mooie titel “Nieuwe identiteitskaarten in veel gevallen on-
bruikbaar“ was De Tijd me voor. Daaruit citeer ik letterlijk “Burgers, 
banken en tal van andere instanties klagen over problemen met het 
uitlezen van de nieuwste identiteitskaarten. Een software-update is 

beslissingen die zo noodzakelijk zijn voor de digitale transformatie van 
onze samenleving.

https://segersbruno.wordpress.com
https://segersbruno.wordpress.com/2021/09/11/een-eerste-todo4u-een-persoonlijk-email-adres-voor-elke-vlaamse-burger/
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/nieuwe-identiteitskaarten-in-veel-gevallen-onbruikbaar/10332422
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/nieuwe-identiteitskaarten-in-veel-gevallen-onbruikbaar/10332422
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de oplossing, maar dat is nauwelijks bekend” en vooral “We doen 
bewust geen infocampagne. Een eenmalige campagne werkt niet om 
alle burgers te bereiken”.

Daarom deze eenmalige infocampagne van een verantwoordelijke 
burger met een zeer eenvoudige boodschap voor het welzijn van al 
zijn medeburgers:

Gooi uw eID kaartlezer NU weg en stop alle 
pogingen om eID software te (her)installeren

De geschiedenis van de eID gaat terug tot het begin van deze eeuw en 
België had inderdaad een unieke wereldwijde primeur met dit concept. 
Zelfs Bill Gates was onder de indruk toen de Belgische Microsoft Country 
Manager hem in de zomer van 2004 in Seattle confronteerde met het 
Belgische Internationale Paspoort boekje, de toenmalige Belgische 
“kartonnen” identiteitskaart (onze pas) en de nieuwe Belgische eID 
in de vorm van een bankkaart met chip. De spontane eerste indruk 
van Bill is me altijd bij gebleven “That’s what government should do; 
guarantee your identity, also in a digital world. It’s not our role”. 

Sindsdien verdienen bedrijven zoals Google, Facebook en Apple nog 
steeds kapitalen rond de digitale verwerking van uw identiteit maar 
dat is vandaag niet aan de orde in dit opiniestuk. Terwijl in die tijd zo 
goed als iedereen in België zeer kritisch stond tegenover het visionaire 
eID concept van Dehaene boy Frank Robben leek alleen Captain-of-
Industry Bill Gates het innoverende concept naar waarde te schatten.

https://www.frankrobben.be/nl/homepage/
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Op 1 februari 2005 was Bill Gates in België en regisseerde het lokale 
Microsoft team olv de visionaire Peter Vander Auwera samen met 
staatssecretaris Peter Vanvelthoven en het FEDICT van Jan Deprest de 
launch van het eID concept in België. De avond voordien werd ik door 
parlementsvoorzitter Herman De Croo op het matje geroepen omdat ik 
het gewaagd had de toenmalige VLD minister van Binnenlandse Zaken 
hierin niet te betrekken. Een Belgisch compromis werd snel uitgewerkt 
en een blitzbezoek aan het parlement werd ingepland. Herman De 
Croo leidde Bill trots rond in het parlement en vertelde met dezelfde 
trots dat hij niets digitaal deed maar alles met pen en papier … Bill 
wenste me achteraf veel geluk met de digitalisering van België; een 
visie rond eID maar een alles behalve visionaire parlementsvoorzitter. 
Gelukkig is de zoon iets digitaler dan de vader.

Toch is het sindsdien met de eID bergaf gegaan. Met de staatsschuld 
ging het in dezelfde richting maar rond het mislukken van het eID 
project treft de overheid geen enkele blaam. 

Want technologie en gebruiksvriendelijkheid gaan nog steeds niet hand 
in hand. De fameuze eID software van de Belgische overheid moest 
rekening houden met verschillende operating systems en browsers op 
personal computers en kaartlezers die daarmee geconnecteerd werden. 
Een mission impossible om gelijke tred te houden met componenten 
die in een constante staat van verandering zijn.

Bekijk even deze eenvoudige “Sesam Open U” video van de overheid. 
Het heeft mij aardig wat moeite gekost om CSAM te openen maar ik 
maak geen enkel verwijt aan de federale overheid. Zeer veel verwijten 
daarentegen aan al mijn techno nerd vrienden die ons het leven zo 
complex hebben gemaakt. Werkende software kan een bron van plezier 
zijn maar niet werkende software blijft een bron van frustratie.

En ja, we maakten grappen over de rechter in Nijvel die een vonnis 
digitaal wou ondertekenen met eID en pen in de hand. Tot bleek dat 
hij zijn pen niet nodig had maar dat hij zijn eID PIN niet meer wist.

Aan de rechter in Nijvel en aan al mijn medeburgers heb ik een zeer 
eenvoudige boodschap: 

Gooi die eID kaartlezers weg en installeer die 
eID software niet meer

https://tweakers.net/nieuws/36037/gates-internetsoftware-voor-belgische-eid-kaart.html
https://www.thefuturesagency.com/speakers/peter-vander-auwera
https://www.youtube.com/watch?v=TVNjQ7kUSvA
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Maar wacht er nog een weekje mee. Want dan kom ik met de meest 
gebruiksvriendelijke oplossing. Dankzij een historische fout van de 
federale overheid.

Tot volgende week.

Bruno Borrelt, uw digitale activist van dienst – 20/09/2021

Een derde ToDo4U: activeer je 
digitale ID itsme vooraleer het 
这就是我 (zhè jiùshì wǒ) wordt

Eén van de kerntaken van elke overheid is het vastleggen en het 
bewaken van de identiteit (naam & voornamen) van haar burgers. 
Alleen de Belgische overheid kan via mijn uniek “Identificatienummer 
van het Rijksregister“ garanderen dat ik de enige echte Bruno Segers 
ben. Logisch toch?

Maar in een wereld die tegen lichtsnelheid transformeert en waar 
digitale mensenhandelaars zoals Google en Facebook onze identiteit 
verkopen als onderdeel van hun zakelijk model is deze kerntaak geen 
evidentie meer. Dat maak ik graag duidelijk met enkele eenvoudige 
vragen.

Voor de 21 plussers onder ons heb ik maar twee vragen:

1. Had u tijdens de vorige eeuw het fameuze groene Belgische 
kartonnen paspoort in uw portefeuille of portemonnee? Ja

2. Was het eenvoudig om u te “legitimeren” met deze pas in de 
wereld van de vorige eeuw? Ja

Voor alle meerderjarigen onder ons heb ik verschillende vragen:

1. Heeft u de fameuze groene Belgische electronische ID kaart met 
chip in uw portefeuille, portemonnee of andere kaartenhouder? Ja

2. Is het eenvoudig om u op een traditionele wijze te legitimeren 
met deze eID? Ja

3. Heeft u al eens geprobeerd met deze eID kaart, een kaartlezer en 
een PC met internet connectie uw persoonlijke gegevens in het 
Belgisch Rijksregister te raadplegen? Ja, maar het is een hopeloze 
zaak. Stop. Andere vraag.

https://segersbruno.wordpress.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksregisternummer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksregisternummer
https://segersbruno.wordpress.com/2013/08/31/sociale-media-zijn-de-mensenhandelaars-van-de-21ste-eeuw-asociale-media/
https://www.ensie.nl/redactie-ensie/legitimeren
https://mijndossier.rrn.fgov.be/
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4. Heeft u een smartphone? Ja

Iedere Belgische burger heeft een Belgische 
electronische ID (een eID) in bezit maar 
waarom zorgt de Belgische overheid 

dan niet dat iedere Belgische burger een 
Belgische mobile ID (een mID) op zijn of haar 
smartphone heeft en zich zo zeer snel en 
gebruiksvriendelijk kan legitimeren in de 

hedendaagse digitale wereld?

Het antwoord is zeer eenvoudig. 

Omdat onze federale staat een staat in staat van ontbinding is (lees het 
voorgaande nogmaals want het is een moeilijke zin) en omdat -na eID- 
mID een nieuw begrip is wist geen enkele beleidsverantwoordelijke bij 
welke overheid deze kerntaak moest ondergebracht worden. Dus kwam 
men tot het zoveelste Belgisch compromis en werd op 8 november 2017 
het “Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure 
en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische 
identificatie voor overheidstoepassingen“ gepubliceerd. Een historische 
vergissing.

Kort samengevat komt het erop neer dat de Belgische overheid haar 
kerntaak rond identificatie delegeerde aan derde partijen mits het 
respecteren van welbepaalde regels. En zoals bij 3M de Post-it innovatie 
ook het resultaat was van een historische fout zorgde onze overheid 
-totaal onbewust- voor een prachtig gebruiksvriendelijk alternatief dat 
ik al een tijdje probleemloos gebruik en waarvan ik één van de grootste 
fans ben. Daarom deze derde ToDo4U; een eenvoudige regel van drie:

1. Ga naar de site van itsme
2. Installeer itsme op uw smartphone
3. Gooi uw kaartlezer definitief in de vuilbak

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2017102211
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2017102211
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2017102211
https://nl.wikipedia.org/wiki/Post-it
https://www.itsme.be/
https://www.itsme.be/get-started
https://segersbruno.wordpress.com/2021/09/20/een-tweede-todo4u-gooi-alle-eid-kaartlezers-in-de-vuilbak/
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En doe deze drie dingen nu, vandaag, dit weekend, straks als u voor 
de televisie naar het WK Wielrennen kijkt. Kortom, zo snel mogelijk 
want er is een klein addertje onder het gras.

Het itsme product is een zeer gebruiksvriendelijke Belgische toepassing 
die -in tegenstelling tot de Amerikaanse digitale mensenhandelaars 
van Google en Facebook- alle regels van de privacy respecteert maar 
dat in handen is van Belgian Mobile ID. So far so good zal u zeggen 
maar wie zit er achter dit bedrijf?

Daar ligt juist de uitdaging. Itsme is immers in handen van een privé 
bedrijf dat werd opgericht door de Belgische banken en telco’s. Ondanks 
de uitdagingen met onze (con)federale structuren vertrouw ik onze 
overheid nog steeds meer dan die aasgieren van banken en telco’s. Het 
opgestapeld verlies van Belgian Mobile ID loopt in de miljoenen euro’s 
en als daar niet snel verandering in komt dan zullen de aandeelhouders 
van Belgian Mobile ID hun bedrijf en hun prachtig product snel in de 
etalage plaatsen. En vooraleer iemand het beseft is itsme 这就是我 
geworden.

Na de Amerikanen van Google en Facebook is er dus een enorm risico 
dat ook de Chinezen via onze identiteit geld uit onze lokale economie 
gaan zuigen.

Maar één advies; bescherm de bankiers en de telco’s tegen zichzelf. 
Installeer itsme zo snel mogelijk en gebruik het zoveel mogelijk. 

Tot volgende week. Wanneer we vanuit het land met de grootste 
overheidsschuld en met hellhole Brussels als hoofdstad Google en 
Facebook een digitaal lesje gaan leren. Dankzij de installatie van itsme 
op uw smartphone.

Bruno Borrelt, uw digitale activist van dienst – 25/09/2021

PS Ik heb geen enkel belang of aandeel in het Belgian Mobile ID bedrijf. 
Ik dien enkel de Res Publica, het publiek belang.

https://trends.knack.be/economie/e-business/stephanie-de-bruyne-belgian-mobile-id-itsme-moet-de-referentie-worden-in-digitale-identiteit/article-normal-1691073.html
https://www.politico.eu/article/welcome-to-the-hellhole/
https://segersbruno.wordpress.com
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Een vierde ToDo4U:  
open jouw persoonlijke digitale 
Belgische brievenbus en 
vergeet (even) al de rest

De overheid stelt vele tools en informatie digitaal ter beschikking 
van haar burgers maar je bent niet de enige die door de bomen het 
digitale bos niet meer ziet en deze digitale dozen van Pandora nog 
niet ontdekt heeft.

Als trouwe lezer van deze rubriek heb je echter een paar zeer handige 
tips ontvangen om eindelijk op een snelle en vriendelijke manier gebruik 
te maken van al deze digitale diensten:

1. Je hebt een persoonlijk email adres. Indien niet, doe het dan nu
2. Je hebt op jouw smartphone itsme geïnstalleerd. Indien niet, doe 

het dan nu
3. Je hebt al jouw eID kaartlezers in de vuilbak gesmeten. Indien 

niet, doe het dan nu

Je bent dus klaar om filevrij en zonder ongelukken de Belgische digitale 
snelweg te gaan berijden en al jouw achterstand in te halen.

Hier gaan we.

Onze Belgische overheid heeft voor elke burger een eBox voorzien; 
een beveiligde elektronische brievenbus of een verzamelpunt waarin je 
al jouw overheidsdocumenten veilig digitaal kunt ontvangen, bewaren 
en beheren.

Er zijn echter twee problemen:

• In afwachting dat eBox het digitale woord van het jaar wordt heeft 
de overheid nog steeds geen besluit genomen over de juiste 
schrijfwijze … Want met eBox, ebox, e-Box of e-box worden alle 
benamingen door elkaar gebruikt

• Een ruime meerderheid van Belgische burgers is nog steeds niet 
op de hoogte van dit uniek en strategisch concept. Er wordt meer 
geld gespendeerd rond de communicatie van de Lotto dan over 
de eBox, ebox, e-Box en e-box

https://segersbruno.wordpress.com/2021/09/11/een-eerste-todo4u-een-persoonlijk-email-adres-voor-elke-vlaamse-burger/
https://segersbruno.wordpress.com/2021/09/25/een-derde-todo4u-activeer-je-digitale-id-itsme-voor-het-%E8%BF%99%E5%B0%B1%E6%98%AF%E6%88%91-zhe-jiushi-wo-wordt/
https://segersbruno.wordpress.com/2021/09/25/een-derde-todo4u-activeer-je-digitale-id-itsme-voor-het-%E8%BF%99%E5%B0%B1%E6%98%AF%E6%88%91-zhe-jiushi-wo-wordt/
https://segersbruno.wordpress.com/2021/09/20/een-tweede-todo4u-gooi-alle-eid-kaartlezers-in-de-vuilbak/
https://segersbruno.wordpress.com/2021/09/20/een-tweede-todo4u-gooi-alle-eid-kaartlezers-in-de-vuilbak/
https://www.belgium.be/nl/online_dienst/app_ebox
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Laat ons dus samen één grote stap vooruit zetten met deze vierde 
ToDo4U.

Activeer jouw persoonlijke eBox, ebox, e-Box 
of e-box via het portaal www.mye-box.be 
door gebruik te maken van jouw itsme en 

informeer de overheid (lees het Rijksregister) 
wat uw persoonlijk email adres is. Vanaf dat 
moment is de postbode overbodig geworden 

en ontdek je via jouw email inbox wanneer de 
overheid -al dan niet belangrijke- informatie 

wil communiceren.

En ja, er zijn aardig wat semi-publieke of privé bedrijven die ook beweren 
een digitale brievenbus te hebben maar doe daar even niets mee. Want 
deze bedrijven proberen een soortgelijke gratis dienst aan te bieden 
terwijl ze op een andere wijze hopen geld te verdienen met andere 
dienstverleningen. Velen benaderen me en vragen mij hun gratis 
brievenbus aan te prijzen maar ik ga er niet op in. In mijn opiniestuk 
van eind oktober gaan deze gladde jongens één voor één voor de bijl.

Bruno Borrelt, uw digitale activist van dienst – 05/10/2021

Een vijfde ToDo4U: blijf alert als 
Belgische burger maar reken 
niet op Whatsapp of Facebook

Het geluk is duidelijk aan mijn zijde. 

Enkele weken geleden bevestigde een probleem met de eID software 

http://www.mye-box.be/
https://segersbruno.wordpress.com
https://segersbruno.wordpress.com/2021/09/20/een-tweede-todo4u-gooi-alle-eid-kaartlezers-in-de-vuilbak/
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mijn stelling over het gebruik van de eID kaartlezer.

Deze week waren er zelfs twee feiten die aantoonden dat mijn vijfde 
ToDo4U op geen beter moment kon gelanceerd worden:

• Een panne bij Whatsapp en Facebook zorgde voor onvoorziene 
problemen in het begin van de week 

• De jaarlijkse test van BE-Alert door het Crisiscentrum Binnenlandse 
zaken verliep probleemloos op donderdag

De voorbije dagen konden we vaststellen dat de wereldwijde Whatsapp 
en Facebook platformen kwetsbaarder zijn dan de Belgische SMS, 
telefoon of e-mail diensten van BE-Alert.

Stel je voor dat een kerncentrale onderuit gaat of een dijk doorbreekt en 
de Belgische Overheid gebruik zou maken van Whatsapp of Facebook… 
Jouw haar zou uitvallen of jouw voeten zouden nat zijn voor je het besefte … 
Gelukkig is de federale SMS dienst van BE-Alert betrouwbaarder.

Je hebt een smartphone of een gewone 
digitale telefoon? Ga dan nu naar 

BE-Alert.be en informeer de overheid over 
uw adres, GSMnr en email. Geen enkel excuus, 

just do it en doe het nu.

De overheid zal u vanaf nu samen met 
alle andere landgenoten probleemloos 
de juiste informatie bezorgen op het 
juiste moment. Deze vijfde ToDo4U is 
dan ook de meest eenvoudigste en 
neemt slechts een minuutje. Want u 
hebt zelfs geen itsme of eID nodig. Juist 
een internetconnectie en een browser.

Volgende week wordt het wat moeilijker 
want dan maken we u wegwijs door uw 
medisch dossier.

Tot dan.

Bruno Borrelt, uw digitale activist van 
dienst – 10/10/2021

https://businessam.be/wereldwijde-panne-bij-facebook-messenger-instagram-en-whatsapp/
https://businessam.be/wereldwijde-panne-bij-facebook-messenger-instagram-en-whatsapp/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/06/crisiscentrum-test-of-alarmsysteem-be-alert-paraat-is-voor-piek/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/06/crisiscentrum-test-of-alarmsysteem-be-alert-paraat-is-voor-piek/
https://www.be-alert-ins.be/BAS/subscribe.jsp?custId=97d8d5a1-34c9-4ef5-b867-49ac16&showForm=true&lang=nl
https://segersbruno.wordpress.com
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Een zesde ToDo4U:  
breng uw Belgisch medisch 
dossier zelf up-to-date

Het was een zwart weekend voor deze Chief° Digital Activist. 

In het warme zuidelijkste punt van Europa werd een uniek weektraject 
afgesloten waarin ik in een volledig onbekende omgeving van alles 
leerde, bijleerde en afleerde met een groep landgenoten die mij tot 
een week geleden volledig onbekend waren. Klaar om terug te keren 
naar het kille België. En mijn beloofde zesde ToDo4U online te zetten 
bij de start van de nieuwe werkweek.

Tot ik mijn PLF (Passagier Lokalisatie Formulier – Passenger Locator 
Form) diende in te vullen en ik zaterdagavond bijna een hartstilstand 
kreeg. Deze PLF toepassing is een ouderwets invulformuleer dat 
gedigitaliseerd werd zonder enige innovatie of “out-of-the-box” thinking. 
Zeer onhandig en zo goed als onbruikbaar maar als je het niet gebruikt 
wacht er een boete van 250 euro. Daarover seffens meer maar laat ons 
beginnen met positief nieuws aangaande uw gezondheid.

My Healthviewer geeft letterlijk een mooi zicht op uw gezondheid want 
er wordt geredeneerd vanuit de gebruiker, de burger, u dus. 

https://www.myhealthviewer.be/#/login
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Meld u daarom nu aan als burger, vervolledig 
zo snel mogelijk uw profiel en laat u leiden in 
de digitale wereld van gezondheid. Dat is mijn 

zesde ToDo4U.

Petje af trouwens voor het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) 
dat op deze uiterst gebruiksvriendelijke wijze de burger digitaal wegwijs 
maakt in het complexe kluwen van de Belgische gezondheidszorg.

Deze benadering steekt schril of tegen twee zo goed als onbruikbare 
toepassingen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid:

1. De naam van hun webstek is weliswaar MijnGezondheid maar je 
krijgt hoofdpijn bij het gebruik omdat er op geen enkele wijze 
wordt geredeneerd vanuit de burger maar alleen omdat er vanuit 
de overheid gekozen werd om op één plek het complexe kluwen 
van de Belgische gezondheidszorg in beeld te brengen

2. Van hetzelfde laken een broek met het gebruik van hogergenoemde 
PLF toepassing op smartphone. Om te mogen terugkeren naar 
België moet elke Belgische burger zijn/haar gegevens invullen 
die al bekend zijn bij de Belgische overheid…. Naam, voornaam, 
geboortedatum, kaartnummer, rijksregisternummer, GSMnummer, 
email, adres, vaccinatieattest etc … diende ik als een koekoek in 
te tikken op een piepklein scherm in volle zon om vervolgens via 
email mijn Public Health Passenger Locator Form mét QR-code te 
ontvangen. Een simpele inlogmethode via itsme -naast de andere 
invulmethode- zou deze aanvraag voor digitale Belgen alvast 
veel efficiënter laten verlopen omdat 90% van de gegevens al 
onmiddellijk op het scherm zou kunnen verschijnen.

Bij deze promoveer ik de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid 
tot de Federale Overheidsdienst Digitale Volksongezondheid. Maar er 
zijn nog meer digitale zorgen op komst. Zoon De Croo schreef vorige 
week 50 mio euro in de begroting en zoon Michel riep dit weekend 
luid “Identiteitskaart en rijbewijs tegen 2023 ook op smartphone”. 
Want zo gaat België een Smart Nation worden. Niets is minder waar.

Beste beleidsmakers, we gaan pas een Smart Nation worden als de 
burgers de bestaande digitale tools gebruiken en als de overheid 
diezelfde tools integreert in de bestaande overheidstoepassingen. 
Gebruik van die 50 mio euro een paar duizenden euro’s om de 

https://schrijf.be/nl/blog/bent-u-uzelf
https://www.myhealthviewer.be/#/login
https://www.myhealthviewer.be/#/login
https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
https://www.hln.be/binnenland/overheid-past-plf-formulier-aan-dat-je-moet-invullen-als-je-terugkeert-van-reis-dit-is-wat-er-verandert~a6d33bc6/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.hln.be/binnenland/overheid-past-plf-formulier-aan-dat-je-moet-invullen-als-je-terugkeert-van-reis-dit-is-wat-er-verandert~a6d33bc6/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://segersbruno.wordpress.com/2021/09/25/een-derde-todo4u-activeer-je-digitale-id-itsme-voor-het-%E8%BF%99%E5%B0%B1%E6%98%AF%E6%88%91-zhe-jiushi-wo-wordt/
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/identiteitskaart-en-rijbewijs-tegen-2023-ook-op-smartphone/10339511.html
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MijnGezondheid webstek te vereenvoudigen en van het PLF proces een 
snelle en gebruiksvriendelijke “state-of-the-art” toepassing te maken. 
Er is (digitaal) al te veel beloofd in dit land. Voor een paar duizenden 
euro’s ga ik gedurende een jaar wel voor jullie prediken in de Belgische 
digitale woestijn. Gedaan met de blabla (beloftes), ga voor boemboem 
(uitvoering). Niet morgen maar nu! 

Tot volgende week. Voor een zevende ToDo4U; DoenDoenDoccle.

Bruno Borrelt, uw digitale activist van dienst – 18/10/2021
° Een aantal trouwe lezers van Bruno Borrelt wilden me in Spanje promoveren tot Chief Digital 
Activist maar zolang er geen leger van digitale activisten bestaat moet er ook geen Chief zijn. 
Er is al voldoende overhead bij onze overheid.

Een zevende ToDo4U: installeer 
de beste Belgische brievenbus 
en vereenvoudig uw digitale 
administratie

Enkele weken geleden hadden we het over de eBox, een beveiligde 
elektronische brievenbus of een verzamelpunt waarin je al jouw over-
heidsdocumenten veilig digitaal kunt ontvangen, bewaren en beheren.

Niet alleen de overheid maar ook veel andere bedrijven stellen dit 
soort brievenbussen en/of portals ter beschikking van hun klanten en 
gebruikers. Om vervolgens op regelmatige basis een email te versturen 
naar jouw persoonlijke inbox met de boodschap dat er informatie 
(een document, een factuur, …) voor jou klaarstaat. Er wordt dan op 
de ingesloten link geklikt en als je jouw gebruikersnaam en paswoord 
nog kent dan kan je de desbetreffende informatie ergens op jouw 
persoonlijke computer opslaan. Wat een chaos. 

Gelukkig kan het ook sneller en eenvoudiger dankzij onafhankelijke 
platformen die orde in deze chaos brengen door een unieke toegang 
tot al deze brievenbussen en/of portals aan te bieden. Kortom, dé 
brievenbus der brievenbussen. Doccle is met ruime voorsprong de 
marktleider in België én toegankelijk via itsme want als trouwe lezer 
heb je jouw eID kaartlezer immers al lang weggegooid.

https://segersbruno.wordpress.com
https://segersbruno.wordpress.com/
https://segersbruno.wordpress.com/2021/10/03/een-vierde-todo4u-open-jouw-persoonlijke-digitale-belgische-brievenbus-en-vergeet-even-al-de-rest/
https://doccle.be/nl/
https://segersbruno.wordpress.com/2021/09/25/een-derde-todo4u-activeer-je-digitale-id-itsme-voor-het-%E8%BF%99%E5%B0%B1%E6%98%AF%E6%88%91-zhe-jiushi-wo-wordt/
https://segersbruno.wordpress.com/2021/09/20/een-tweede-todo4u-gooi-alle-eid-kaartlezers-in-de-vuilbak/


24

En zo komen we aan onze zevende ToDo4U:

1. Maak NU via itsme (en niet via jouw email) een Doccle account aan
2. Installeer NU de Doccle app op jouw smartphone
3. Link DEZE WEEK jouw eBox en andere diensten aan jouw Doccle 

brievenbus

Digitale dienstverlening kan eenvoudig zijn. Wanneer er geredeneerd 
wordt vanuit de gebruiker. En neen, ik heb geen aandelen in Doccle 
maar alleen een grenzeloos respect voor mooie gebruiksvriendelijke 
toepassingen … uit België.

Tot volgende week wanneer ik de notarissen digitaal de hemel in ga 
prijzen.

Bruno Borrelt, uw digitale activist van dienst – 25/10/2021

Een achtste ToDo4U: neem via 
uw smartphone akte van al 
uw notariële aktes

Vooraleer ik de loftrompet afsteek over de mooiste, gebruiksvriendelijkste 
en veiligste app die elke Belgische burger probleemloos op zijn/haar 
smartphone of tablet kan installeren maken we even een zijsprongetje 
naar de actualiteit van deze week.

De discussie ging alweer over het al dan niet vaccineren, het al dan 
niet tonen van het vaccinatiecertificaat en de daarmee samenhangende 
pasjesmaatschappij.

https://id.doccle.be/app/register
https://doccle.be/nl/blog/nieuwedoccleapp
https://doccle.be/nl/bedrijven/#bedrijvenlijst
https://doccle.be/nl/bedrijven/#bedrijvenlijst
https://segersbruno.wordpress.com
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/a/app
https://www.hln.be/binnenland/premier-de-croo-bekritiseerd-nadat-hij-zich-eerder-uitsprak-tegen-pasjesmaatschappij~aa8284ad/
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Cartoonist Zak vatte de vaccinatieplicht mooi samen in De Morgen en 
mijn trouwe lezers tonen hun coronapas, coronacertificaat of Covid 
Safe Ticket (CST) binnen enkele seconden op hun smartphone dankzij 
hun geïnstalleerde itsme en CovidSafe.be toepassing. 

Na zoveel staatshervormingen is het nog steeds niet duidelijk of België 
een federale staat in ontbinding is dan wel een confederale staat in 
oprichting. Daarom zorgt elke besluitvorming en dus ook deze rond de 
pasjesmaatschappij voor een politieke rel. Het noorden van het land 
heeft immers de hoogste vaccinatiegraad en daar wil men het volk zo 
weinig mogelijk lastig vallen met vaccinatiecertificaten. Elders liggen 
de kaarten anders.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20211027_94100307
https://www.standaard.be/cnt/dmf20211027_94100307
https://www.itsme.be/
https://covidsafe.be/nl
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De voorzitter van de grootste Vlaamse partij kwam het nog even 
benadrukken in het VTM Nieuws dat het Corona Safe Ticket zo weinig 
mogelijk getoond dient te worden in Vlaanderen. Met andere woorden 
Vlamingen worden verzocht de CovidSafe.be app zo weinig mogelijk 
te gebruiken. Slechts enkele intimi weten echter dat deze federale 
toepassing ontwikkeld werd door de cracks van Digitaal Vlaanderen. 
Een zoveelste transfer van middelen van Vlaanderen naar andere 
delen van België? Ik blijf een barontitel ambiëren en zal me dus van 
commentaar onthouden …

Maar de CovidSafe.be app is een kroonjuweeltje, een technisch hoog-
standje van onze Vlaamse topinformatici en naadloos geintegreerd 
met het privé initiatief itsme (want ten vroegste in 2023 komt er een 
soortgelijke federale oplossing). Wanneer gaan we dat Vlaams talent 
eens aanwenden om een app te maken die op de smartphone staat van 
elke Vlaming en waarvan zowel de minister-president als de voorzitter 
van de grootste Vlaamse partij unisono zouden aanbevelen dat deze 
Vlaamse app, de “VLapp” dagelijks door alle Vlamingen kan (en niet 
moet) gebruikt worden. Niet in het kader van een #pasjesmaatschappij 
maar in het kader van een betere dienstverlening aan de burger.

De komende weken volgen 4 ToDo’s voor elke Vlaming om wat digitaal 
bestaat reeds te gebruiken. Want er is aardig wat dat al werkt maar 
nog steeds onvoldoende gebruikt wordt. Ook in Vlaanderen.

Ter afsluiting eindig ik met mijn achtste en laatste Belgische 
ToDo4U. De federatie van Belgische notarissen maakte de mooiste, 
gebruiksvriendelijkste en veiligste toepassing die probleemloos op 
de smartphone van elke burger kan geïnstalleerd worden. Een naam 
vinden voor de app was de moeilijkste opdracht. Men zocht een naam 
die blijft hangen én nog niet ingenomen was. IZIMI komt van Easy Me, 
maak het makkelijk voor mij, maar dan fonetisch geschreven. ‘Easy’ 
omdat de focus op het algemeen nut ligt, super makkelijk in gebruik 
voor iedereen in de maatschappij en met een zo laag mogelijke drempel. 
‘Me’ omdat het voor het individu gemaakt is. Kortom itsme + Easy Me 
= IZIMI. Daarom mijn achtste ToDo4U:

Ga naar www.izimi.be, activeer 
en installeer IZIMI nu.

En vervolgens opent zich de digitale kluis van de notarissen en kan u op 

https://www.hln.be/binnenland/de-wever-over-kernuitstap-coronapas-en-slimme-kilometerheffing-bekijk-hier-de-vijf-opvallendste-uitspraken~a1c96083b/
https://covidsafe.be/nl
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen
https://covidsafe.be/nl
https://www.itsme.be/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/18/digitale-portefeuille/
https://www.izimi.be/nl/maak-je-izimi-account-aan/
http://www.izimi.be/
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Een negende ToDo4U:  
open jouw burgerprofiel en 
ontdek jouw unieke Vlaamse 
digitale identiteit

Enkele weken geleden vertelde ik waar u als Belgische burger moet 
zijn om alles te weten te komen over uw gezondheid.

MyHealthViewer brengt inderdaad alles overzichtelijk samen op één 
plaats. Het Nationaal Intermutualistisch College deed wat de FOD 
Volksgezondheid niet kon maar dat is geen verwijt aan onze federale 
overheid want zolang dit middenveld gesponsord wordt door diezelfde 
overheid kunnen ze beter wat waar voor hun geld bieden in de digitale 
wereld van vandaag.

Maar waar kan de Vlaamse burger terecht met al zijn/haar vragen aan 
de overheid?

Wel, Digitaal Vlaanderen bundelt alle ICT krachten van de Vlaamse 
Overheid en heeft met “Mijn Burgerprofiel” een one-stop-shop bedacht 
voor de Vlaamse burger die via een filmpje mooi wordt toegelicht.

Mijn Burgerprofiel is een gebruiksvriendelijke webstek, een portal met 
twee enorme voordelen:

• in tegenstelling tot vele andere portals wordt hier van buiten naar 
binnen gebouwd want men redeneert niet vanuit het aanbod van 
de overheid maar vanuit de vraag van de burger en dat maakt het 
voor deze laatste dus aardig wat eenvoudiger

uw smartphone op een veilige wijze alle akten die je vanaf 2015 hebt 
ondertekend (bijvoorbeeld een verkoopakte of een huwelijkscontract) 
raadplegen.

De notarissen hebben elke Belg dus de IZIMI app gegeven. De Belgische 
staat heeft (dankzij Vlaamse technici sic) elke Belg een Corona Safe 
Ticket via de CovidSafe.be app gegeven. Waar blijft de Vlaamse (digitale) 
Identiteit, de VLapp, de Vlaamse app op de smartphone van elke 
Vlaming?

Bruno Borrelt, uw digitale activist van dienst – 31/10/2021

https://cipal.catsone.nl/index.php?m=home
https://www.myhealthviewer.be/#/login
https://www.myhealthviewer.be/#/login
https://www.health.belgium.be/nl
https://www.health.belgium.be/nl
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen
https://www.burgerprofiel.be/?widget=8c7a74e3-3857-47ec-861f-0d652f268151
https://youtu.be/bRWUgz8V1gE
https://www.burgerprofiel.be/?widget=8c7a74e3-3857-47ec-861f-0d652f268151
https://covidsafe.be/nl
https://segersbruno.wordpress.com
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• daarnaast is al deze informatie niet alleen beschikbaar via www.
vlaanderen.be, de website van de Vlaamse overheid maar ook via 
dezelfde knop rechtsboven op de homepage van vele gemeenten 
zoals Aalter, Brasschaat, Geel, Hasselt en anderen. Waarom dezelfde 
knop in Vlaanderen “MIJN BURGERPROFIEL” heet en bij de lokale 
besturen “AANMELDEN” blijft voor mij nog steeds een raadsel …

Maar dat raadsel gaan we samen oplossen met deze negende (en 
eerste Vlaamse) ToDo4U:

Voeg Mijn Burgerprofiel toe aan de favorieten 
van jouw browser en doe het nu

Dat was het voor deze week. Ter gelegenheid van Wapenstilstand 
zetten we volgende week samen een eerste stap in het verdrijven van 
digitale bezetters zoals Google en Facebook.

Bruno Borrelt, uw digitale activist van dienst – 08/11/2021

PS Zou het ook niet leuk zijn Mijn Burgerprofiel als eerste VLapp (een 
Vlaamse app) op jouw smartphone bij de hand te hebben? Daar komen 
we op het einde van de maand nog op terug …

Een tiende ToDo4U:  
Vlamingen, start de 
(vreedzame) collaboratie 
tegen de (digitale) bezetters

11 november, Wapenstilstand is alweer achter de rug. Stil is het niet 
geweest bij het graf van de onbekende soldaat aan de Congreskolom. 
Een jaarlijkse opportuniteit immers voor de Muziekkapel van de Gidsen 
om te laten horen dat ze nog steeds niet geschrapt is in de begroting 
van defensie.

Nooit meer oorlog. Inderdaad. Maar sinds het einde van de tweede 
wereldoorlog zijn we in de nasleep van het Marshallplan in de ban van 
de nieuwe bezetters zoals Coke, Mc Donalds, Google en Facebook.

Zijn we er beter van geworden? Natuurlijk niet. Dankzij de eerste twee 
is obesitas toegenomen en dankzij de laatste twee zijn we allemaal 

http://www.vlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be
http://www.aalter.be
http://www.brasschaat.be
http://www.geel.be
http://www.hasselt.be
https://www.burgerprofiel.be/?widget=8c7a74e3-3857-47ec-861f-0d652f268151
https://segersbruno.wordpress.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graf_van_de_onbekende_soldaat_(Brussel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marshallplan
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digitale obesen geworden. We zijn vetgevoederd door -en verslaafd 
geraakt aan- de gratis tools van Google en Facebook die vervolgens 
onszelf en ons gedrag als volleerde digitale mensenhandelaars aan 
derden verkopen en hun winsten zonder enige belasting ongestraft 
uit onze lokale economie zuigen.

Sommigen blijven samenzweren met deze onrechtvaardige digitale 
bezetters en hun kinderen zullen waarschijnlijk binnen 20 jaar amnestie 
bepleiten voor deze goedwillige doch onwetende ouders. Moeten we 
dan de gewapende strijd tegen deze buitenlandse bezetters aanknopen? 
Natuurlijk niet. Want al gaat de waarheid nog zo snel, de Google en 
Facebook lobbyisten achterhalen ze wel. Dat weten ze zeker in de 
Europese wijk van Brussel maar blijkbaar is het zelfs vastgebakken in 
Google Translate:

Er zijn echter snellere, goedkopere en eenvoudigere oplossingen 
want we kunnen op zoek gaan naar een andere zoekmotor en het 
werkwoord Googlen uit de Van Dale schrappen. Want leven zonder 
Google is mogelijk.

Doe eens de test met DuckDuckGo, een zoekmotor die uw privacy 
respecteert en geen rekening houdt met uw (vorig) surfgedrag. Nodig 
een paar vrienden uit en tik allemaal dezelfde zoekterm resp. in Google 
en in DuckDuckGo in. Met Google zullen de schermen met de resultaten 
zeker niet identiek zijn terwijl met DuckDuckGo de resultaten zo goed 
als identiek zullen zijn.

Daarom deze tiende ToDo4U:

Gooi uw Google zoekmotor buiten 
en installeer DuckDuckGo

Ikzelf zal alvast het werkwoord Googlen door Van Dale laten elimineren 
en het goed Vlaams werkwoord Kwaken als Woord van het jaar 2021 

https://translate.google.be
https://www.vandale.be
https://duckduckgo.com
https://duckduckgo.com
https://duckduckgo.com
https://duckduckgo.com
https://woordvanhetjaar.vandale.be/nl
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naar voor schuiven. Want op die manier gooien we alvast één na-
oorlogse digitale bezetter buiten.

En van die tweede digitale bezetter heb ik deze week zelf afscheid 
genomen via mijn Last Post van 11 november.

Waarom? Daarom!

Laat ons dus terug wat meer op café gaan, elkaar recht in de ogen 
kijken aan de toog en dat virtuele Smoelboek sluiten want straks lopen 
we allemaal met een virtual reality bril op het hoofd terwijl de wereld 
in brand staat.

Tot volgende week wanneer ik alle Vlaamse bedrijfsleiders met een 
aanwezigheid op het web (en het zijn er gelukkig hoe langer hoe meer) 
ga vragen de geldkraan naar Google en Facebook dicht te draaien om 
onze lokale economie maximaal te ondersteunen, met respect voor de 
veiligheid en de privacy van elke burger.

Bruno Borrelt, uw digitale activist van dienst – 15/11/2021

https://segersbruno.wordpress.com/2021/11/12/the-last-facebook-post/
https://segersbruno.wordpress.com
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Een elfde ToDo4U: ban die 
Google en Facebook logins 
want gratis kan gevaarlijk zijn 
voor de gezondheid

Mijn eerste 10 ToDo4U’s waren bestemd voor alle burgers die gebruik 
willen -of kunnen- maken van bestaande digitale hulpmiddelen. Voor 
de laatste ToDo4U’s richt ik me tot twee specifieke burgergroepen; 
ondernemers en politici. De eersten genereren de welvaart en de 
tweeden zorgen voor het verdelen van de welvaart. Ook in de digitale 
wereld.

Deze week richt ik me dus tot onze lokale ondernemers. Over de 
globale ondernemers zoals Google en Facebook gaan we het hier niet 
hebben want sinds 15 mei 2015 is mijn mening over deze bedrijven 
gekend. “If something is for free in the digital world, you ‘re the product 
that’s being sold” en daarom zijn Google en Facebook de digitale 
mensenhandelaars van de 21ste eeuw. Daar neem ik geen woord 
van terug. Mensenhandel is verboden en de GDPR boetes voor deze 
bedrijven kunnen dus niet hoog genoeg zijn.

Toch zijn er aardig wat lokale ondernemers die in deze digitale wereld-
oorlog bewust of onbewust collaboreren met deze vreemde bezetters 
en mensenhandelaars. Bekijk de websites van enkele ondernemingen 
en concludeer of en hoe ze gebruik maken van de gratis inlogdiensten 
van Google en/of Facebook:

https://segersbruno.wordpress.com/2015/05/15/big-brother-watching-and-selling-you/
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation
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Kijk links onderaan bovenstaand schema om via browser of smartphone 
in te loggen bij Torfs, één van de meest gerespecteerde bedrijven in 
onze regio met aan het hoofd Wouter Torfs die elk jaar de titel manager 
van het jaar verdient. Beseft Wouter dat wanneer zijn klanten inloggen 
via Google of Facebook ze achteraf terecht komen in de “big data” 
verkoopsmachine van de digipolisten? Staat hij er bij stil dat diezelfde 
Torfs klanten plots online aanbiedingen krijgen van Zalando of andere 
concurrerende schoenmerken?

Rechts bovenaan vind je de digitale toegang tot Kinepolis waar mijn 
goede vriend en Chief Digital Officer of the Year Bjorn Van Reet de 
plak zwaait. Is er bij Kinepolis dan niemand die beseft dat klanten na 
hun Facebook inlog via totaal andere wegen aanbiedingen krijgen 
voor Netflix zodanig dat ze zich voor hun films niet meer naar één of 
andere Kinepolis zaal moeten verplaatsen?

In het midden zie je de digitale toegang tot Telenet en De Lijn waar 
het management overduidelijk collaboreert met de vreemde digitale 
bezetters die geld uit onze lokale economie zuigen en hier zo goed 
als geen belastingen betalen.

Het voorbeeldgedrag komt van Proximus (links bovenaan) en Colruyt 
(rechts onderaan). Bij de laatste kan je voorlopig alleen inloggen met 
gebruiksnaam/paswoord terwijl de eerste (zoals de banken) ook inloggen 
via Itsme toelaat waar men -in volledige transparantie met de Belgische 
overheid- op een respectvolle wijze omgaat met de digitale rechten 
van de gebruikers en niet meeheult met de bezetter.

Daarom mijn elfde ToDo4U, deze keer alleen voor alle ondernemende 
burgers met een aanwezigheid op het web of op een smartphone:

Haal die Google en Facebook logins van 
uw webstek of uw app want gratis 
en gebruiksvriendelijk kan gevaarlijk 
zijn voor de (digitale) gezondheid van 

uw onderneming en uw klanten

Volgende week sluiten we af met de twaalfde en laatste ToDo4U, 
gericht aan de politici van dit land om voor digitaal welzijn en welvaart 
te zorgen in onze digitale samenleving.

Bruno Borrelt, uw digitale activist van dienst – 22/11/2021

http://www.torfs.be
https://segersbruno.wordpress.com/2016/04/16/wie-stelt-paal-en-perk-aan-de-digipolisten/
https://www.cdooftheyear.be/#home
http://www.itsme.be
https://segersbruno.wordpress.com
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Een twaalfde ToDo4U: maak 
van elke slimme telefoon een 
digitaal burgerloket voor alle 
federale, regionale en lokale 
(overheids)diensten

Het Black Friday weekend is achter de rug. Alleen mensen die in 
volledige afzondering leven zullen het niet gemerkt hebben. Data is 
het nieuwe goud en dit weekend hebben digipolisten zoals Google of 
Facebook en e-commerce giganten zoals Alibaba, Amazon en Bol hun 
goudvoorraad alweer flink verhoogd. Voor de e-commerce giganten 
kwam daar nog een gigantische “traditionele” omzet bovenop. Maar 
ze hebben allemaal ongevraagd miljarden data verzameld over het 
(consumenten) gedrag van ons allemaal. Unizo afgevaardigd bestuurder 
Danny Van Assche vat de problematiek mooi samen in zijn quote:

“Gebruik Google, Facebook, Amazon, Booking, 
Bol en al die anderen op een intelligente 

manier als ondernemer want denk eraan dat 
je via hen je belangrijkste bedrijfsgeheimen 

deelt met je grootste concurrent.”

Ondernemers die mijn vorige ToDo4U in de wind sloegen zullen nu 
vaststellen dat hun klanten tijdens de eindejaarsperiode aanbiedingen 
krijgen van hun concurrenten. Black Friday is immers het jaarlijkse online 
holdup festijn geworden van digipolisten die op deze dag als volleerde 
moderne goudzoekers hun datavoorraden aanvullen. Ze proberen 
vervolgens hun goud zo snel mogelijk te verkopen want in tegenstelling 
tot echt goud heeft data-goud een veel beperktere levensduur. Geen 
nood, de eindejaarsaankopen komen eraan en het november data-
goud zal in december snel verkocht worden … en aangevuld worden 
met een nieuwe en versere data-goud voorraad.

Het wordt echt tijd dat ik mijn persoonlijke gegevens veilig kan opslaan 
en zelf mag bepalen wie daarvan wanneer gebruik mag maken. Al jaren 
verdedig ik het #OYOD (Own Your Own Data) concept en daarom ben 
ik zeer verheugd dat eerder tijdens diezelfde Black Friday week het 
Agentschap Digitaal Vlaanderen de digitale kluis voor elke Vlaamse 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Black_Friday
https://nl.wikipedia.org/wiki/Black_Friday
https://www.unizo.be
https://nl.wikipedia.org/wiki/Danny_Van_Assche
https://segersbruno.wordpress.com/2021/11/22/een-elfde-todo4u-ban-die-google-en-facebook-logins-want-gratis-kan-gevaarlijk-zijn-voor-de-gezondheid/
https://segersbruno.wordpress.com/2013/12/25/privacy-matters-unique-and-so-true-ch/
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen
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burger aangekondigd heeft. Niet zomaar een aankondiging maar een 
duidelijk statement met de zegen van Sir Tim Berners-Lee, de uitvinder 
van het internet die het op de Trefdag in Gent allemaal persoonlijk 
kwam ondersteunen.

Meer dan een jaar geleden, op 28 september 2020 kondigde de minister-
president reeds het Vlaams Datanutsbedrijf Datanet aan. Zoals Telenet 
in Vlaanderen het monopolie van het toenmalige Belgacom stopte zal 
dit Datanet -samen met de hoger vermelde Solid persoonlijke kluis- een 
halt toeroepen aan de digipolisten en voor een nieuw evenwicht zorgen 
in deze digitale wereld met respect voor de privacy van elke burger. 
Data zal hier vrij en zonder misbruik kunnen vloeien. En Vlaanderen 
zal deze wereldwijde primeur claimen. Mooi.

Allemaal nobele doelen van onze politieke beleidsmakers maar de 
burger blijft nog steeds op zijn/haar honger. Want geen enkele burger 
is vandaag vragende partij voor een kluis of een datanutsbedrijf. Jan 
of Jantine-met-de-pet wil een digitaal loket (dat rijmt zelfs) op zijn/
haar smartphone. Niets meer, niets minder. 

De apps van KBC en Belfius zijn intussen world class, de bankiers 
hebben de overgang gemaakt van kantoren naar digitale loketten 
maar de Vlaamse burger komt nog steeds terecht in een wildgroei van 
websites en apps die symbool staan voor de verschillende silo’s van 
onze federale, regionale en lokale overheden.

Daarom mijn twaalfde en laatste ToDo4U, deze keer alleen voor onze 
politieke beleidsmakers om ervoor te zorgen dat burgers van hun 
overheid hetzelfde digitale gebruiksgemak krijgen als van hun banken:

Maak van elke slimme telefoon een 
digitaal burgerloket voor alle federale, 

regionale en lokale (overheids)diensten

https://www.tijd.be/de-tijd-vooruit/tech/Vlaanderen-zet-datakluizendienst-op-met-vader-van-het-internet/10349034
https://www.tijd.be/de-tijd-vooruit/tech/Vlaanderen-zet-datakluizendienst-op-met-vader-van-het-internet/10349034
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/trefdag-digitaal-vlaanderen
https://datanews.knack.be/ict/nieuws/vlaamse-regering-wil-data-nutsbedrijf-oprichten/article-news-1646889.html
https://segersbruno.wordpress.com/2020/09/30/start-van-datanet-binnen-284-dagen/
https://trends.knack.be/economie/bedrijven/kbc-en-belfius-hebben-beste-bankenapps-ter-wereld/article-longread-1781503.html
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Zorg er ook voor dat alles klaar is tegen 11 juli 2022 want dan kunnen 
alle Vlaamse ministers en burgemeesters unisono dit Vlaams burgerloket 
openen. De Vlaamse feestdag mag ook eens een digitale feestdag 
zijn waar slogans zoals Vlaanderen in Actie, Radicaal Digitaal, Smart 
Flanders, Gemeente zonder Gemeentehuis eindelijk worden ingekleurd 
via Mijn Burgerprofiel en de VLapp, de Vlaamse app. En ja, toegang 
tot de kluis en tot het datanutsbedrijf regelen we ook wel zodra deze 
twee beschikbaar zijn. Want alle bestaande diensten en informatie zullen 
via de VLapp op een gebruiksvriendelijke wijze snel aan iedereen ter 
beschikking kunnen worden gesteld.

De twaalf geboden zijn hiermee rond. Volgende week de finale afsluiting 
en een zicht op het Vlaanderen van de toekomst waar mijn kleinkinderen 
trots op zullen zijn. Ver van het Arm Vlaanderen waarover mijn grootvader 
sprak.

Bruno Borrelt, uw digitale activist van dienst – 28/11/2021

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen_in_Actie
https://overheid.vlaanderen.be/praktisch/digitale-werkplek/programma-vlaanderen-radicaal-digitaal
https://smart.flanders.be
https://smart.flanders.be
https://www.vlaanderen.be/agentschap-binnenlands-bestuur/blikvangers/gemeente-zonder-gemeentehuis
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel
https://segersbruno.wordpress.com
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Digitaal is een werkwoord; 
de 12 geboden voor digitaal 
gebruiksgemak in Vlaanderen

Exact drie maanden geleden, op 5 september startte ik deze serie 
met de vaststelling “De digitale kloof moet dicht in Vlaanderen”. 
Tijdens mijn loopbaan evolueerde deze kloof immers van het al dan 
niet hebben van een computer over het al dan niet hebben van een 
internet connectie tot het al dan niet kunnen gebruiken van de nieuwe 
digitale technologieën. 

Intussen hebben meer dan 90% van de Vlamingen een smartphone vol 
apps, zijn we allemaal screenagers of smombies(smartphone zombies) 
geworden, kijken we meer naar ons scherm dan in elkaars ogen en 
luisteren we meer naar voice assistants dan naar elkaars stem. De 
digitale kloof is dan wel gedicht maar gebruiken we al die nieuwe 
technologieën wel op de juiste manier? Want de kloof tussen arm 
en rijk is groter dan ooit, de kloof tussen politici en burgers vergroot 
elke dag en de wereld is er nog steeds niet mooier en duurzamer op 
geworden.

Weinigen hebben begrepen dat ons traditioneel democratisch model 
dat gebaseerd is op regelmatige verkiezingen en trage politieke 
besluitvorming niet meer opgewassen is tegen hypersnelle innovatie 
en een burgergemeenschap die leeft en met elkaar communiceert in 
een “always on, always connected” digitale maatschappij. In Vlaanderen 
zijn de Wetstraat en de Dorpsstraat al jaren geen communicerende 
vaten meer. We moeten weg van een centrale overheid die trage of 
geen beslissingen neemt maar samen evolueren naar een platform dat 
de burger centraal stelt. Technologie zet ons democratisch model op 
de helling maar kan ook voor de oplossing zorgen.

Maar dan moeten zowel burgers, ondernemers als politici technologie 
op de juiste manier gaan inzetten en gebruiken. Futuroloog Rik Vera 
lichtte het in 15 minuten (start vanaf 04:15) klaar en duidelijk toe op de 
Trefdag Digitaal Vlaanderen verleden week in het Gentse ICC.

De Vlaamse overheid moet de motor worden van een datadriven 
ecosysteem economie die beter is voor mens en planeet zodanig dat 
“wij zijn de overheid” eindelijk vorm krijgt in Vlaanderen.

https://segersbruno.wordpress.com/2021/09/05/de-digitale-kloof-moet-dicht-in-vlaanderen/
https://www.youtube.com/watch?v=3KsY8DJHvic
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Terwijl politici in Wetstraat en Martelaarsplein deze dagen worstelen 
met het nemen van moedige beslissingen rond Covid en kernuitstap 
op basis van publiek beschikbare objectieve data zitten de ambtenaren 
van Digitaal Vlaanderen gelukkig niet stil om Vlaanderen klaar te 
stomen voor 2035 met initiatieven zoals het datanutsbedrijf, de digitale 
kluis en het burgerloket. Zij verdienen alle hulp en steun. Om hen te 
ondersteunen en te helpen publiceerde ik de voorbije weken mijn 12 
geboden. Maar ook voor het digitaal gebruiksgemak van elke Vlaamse 
burger want we kunnen digitaal veel meer dan we denken.

Daarom neemt deze digitale activist en Vlaamse realist een pauze met 
zijn wekelijkse opiniestukken en trek ik vanaf begin 2022 het Vlaamse 
land rond met een roadshow onder de titel:

Later deze maand volgt een e-boek onder dezelfde titel maar met een 
voorwoord van een oude wijze man en een nawoord van de digital native 
generatie. En als klap op de vuurpijl krijgt u er nog de “RijksRegisterRun” 
bij, een eenvoudig digitaal spel voor jong en oud dat elke familie zowel 
op kerst als oudejaar dichter bij elkaar zal brengen. Stay tuned.

Bruno Borrelt, uw digitale activist (voor de laatste keer) van dienst - 
06/12/2021

https://segersbruno.wordpress.com/
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Uitleiding door Marc Verstappen

Den Bruno is niet alleen maar ingenieur en ceo, maar hij is ook een van 
de stille (nu ja 🙂) krachten achter De Studio, de cultuurtempel voor 
jong publiek aan het Mechelseplein in Antwerpen. Ik lokte hem 15 jaar 
geleden de culturele wereld binnen na zijn openingsspeech op het 
festival Gamezone De Singel. Hij sprak bevlogen en nuchter over de 
morele paniek die ontstond nadat Hans VT ook games bleek te spelen.

De Studio is de fysieke ontmoetingsplek voor de ‘digital natives’, een 
term duidelijk bedacht door ‘boomers’. “Ik denk dat het probleem 
van de kinderen van nu is dat die telefoon een deel van het leven 
geworden is. Ik heb ermee léren leven. Terwijl bij kinderen het leven 
nu gewoon begínt met een telefoon. Ik denk dat dit het voordeel is 
van jongeren van mijn generatie: we weten nog hoe het is om naar 
buiten te gaan en de zon te zien, we weten dat de lucht in de avond 
een roze schijn heeft.” Zo sprak de 21 jarige ACID, wereldberoemd 
vlogger in Vlaanderen.

Zo snel gaat het dus. 

De impact van het digitale leven wordt duidelijk als we ‘er even uit 
stappen’. In Het digitale proletariaat doet filosoof Hans Schnitzler verslag 
van een detox-experiment door zijn studenten. Uit hun dagboeken blijkt 
dat deze twintigers zonder schermen de werkelijkheid als ‘authentieker’ 
en ‘waarachtiger’ ervaren. Ze maken melding van meer creativiteit en 
zelfvertrouwen en een groter vermogen naar hun innerlijke stem te 
luisteren. Terugblikkend waarschuwt Schnitzler voor onze transformatie 
tot half mens, half machine. Hij vergelijkt de mens met ‘een antiek 
meubelstuk in een hypermodern ingerichte kamer’.

Ik ben blij met een compagnon de route als Bruno. Hij is een praktische 
idealist. Dit e-boek drijft op technologisch optimisme en hands on 
nuchterheid. Het is een tool voor mijn ‘hysterische’ wereld - die van 
de kunstenaars, de onrustige jongeren, de influencers, de hypes, de 
creatieve jonge talenten, de hackers, de filosofen.

Bruno nodigt iedereen uit om zijn eigen digitale identiteit op orde te 
brengen. Wij van De Studio zijn hem daar dankbaar voor en proberen 
zijn tutorial mee te nemen en te vertalen naar de jongerenwereld.

Marc Verstappen, Directeur van De Studio

https://www.destudio.com/
https://www.gamegear.be/gamezone-de-singel-24-28-mei-2006-press-release-
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Van_Themsche
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acid_(youtuber)
https://www.standaardboekhandel.be/p/het-digitale-proletariaat-9789023483366
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Bijlage 1: het grote  
RijksRegisterRun spel

Iedereen zit in het salon of rond de tafel met de smartphone in de 
hand? Klaar voor een digitaal spelletje Mens erger je niet?

Hier gaan we voor de eerste ronde.

Tik https://mijndossier.rrn.fgov.be in uw browser of zoekmachine. 
Bekijk en vergelijk elkaars resultaat. Waarschijnlijk zijn de resultaten 
soortgelijk maar niemand wordt er wijzer van.

Tijd voor de tweede ronde. 

Haal iPad, tablet, Mac of PC boven en doe dezelfde oefening. Ook 
daar is het resultaat vergelijkbaar en verschijnt de moderne versie 
van het TV-testbeeld op elk scherm. Intussen beginnen sommigen in 
het gezelschap de vraag te stellen of de WiFi wel werkt. Check dat 
misschien even.

Tijd voor de derde ronde.

In elk gezelschap is er steeds een persoon te vinden die ervan overtuigd 
is dat hij/zij de meeste kennis van ICT heeft. Identificeer die persoon 
en vraag hem/haar de persoonlijke eID boven te halen. Geef deze 
persoon een PC of Mac, een kaartlezer en aardig wat tijd tot hij/zij 
erin geslaagd is de gegevens van zijn/haar eID op het scherm van de 
PC of Mac te laten verschijnen. Je kan ook altijd het scherm aansluiten 
op de HDMI poort van een plasma scherm zodanig dat iedereen mee 
kan genieten van deze lijdensweg.

Nu zijn we klaar voor de voorlaatste stap.

Tik opnieuw https://mijndossier.rrn.fgov.be in en stel vast met het ganse 
gezelschap dat het Rijksregister zich spontaan opent en dat persoonlijke 
gegevens zich wel degelijk in het Rijksregister bevinden. Deze gegevens 
kunnen niet alleen geraadpleegd worden maar additionele gegevens 
kunnen ook -indien gewenst- geregistreerd worden. Bekijk even deze 
vier schermen:

https://mijndossier.rrn.fgov.be
https://mijndossier.rrn.fgov.be
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Waarschijnlijk zijn er intussen al aardig wat koekjes en drankjes 
geconsumeerd maar we zijn eindelijk klaar voor de laatste stap van 
het gezelschapsspel.

Iedereen installeert zich om beurt voor de PC/Mac die intussen juist 
geconfigureerd is, plaatst zijn/haar eID in de kaartlezer en kan persoonlijke 
gegevens nakijken en/of aanvullen. Tenzij de PIN niet meer werkt.

De moraal van het verhaal rond dit digitaal Mens erger je niet! spel?

Terwijl velen onder ons bijna dagelijks op een veilige en probleemloze 
wijze hun persoonlijke bankrekening raadplegen en verrichtingen doen 
via de smartphone apps van KBC, Belfius of andere banken slaagt de 
Belgische federale overheid 15 jaar na het uitbrengen van de eID er 
nog steeds niet in een soortgelijk gebruiksgemak te bieden aan haar 
Belgische burgers waarvan intussen meer dan 90% in het bezit is van 
een smartphone. 

Met dit digitale verdriet van België sluit ik weliswaar het gezelschapsspel 
af maar niet het e-boek. Lees nog even verder.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mens_erger_je_niet!
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Bijlage 2: de wensen 
van Segers mensen

Ook ik sluit mijn e-boek graag af met een positieve noot maar ik 
ontdekte zojuist op LinkedIn de “Ik heb positief getest” boodschap 
van jongste zoon Nils.

Als positivo senior herneem ik de boodschap van junior met alle plezier 
hier want hij drukt het korter, krachtiger en prachtiger uit.

Soms begint het te kriebelen en moet het er toch nog eens uit. Gelukkig 
hoef ik hiervoor dan geen podium op de Grote Markt te betreden, 
maar volstaat het om in mijn virtuele pen te kruipen en hier een stukje 
neer te pennen. Lang leve de technologische vooruitgang.

Momenteel voel je een enorme berg frustratie in onze samenleving. Er is 
een gigantische stroom van onbegrip, talloze eindeloze discussies doen 
zich voor, beledigingen worden schering en inslag… Kort samengevat, 
een kruidvat vol frustratie, en hier mag de lont wel eens uit.

Dat alles is eigenlijk nog het meest triest, want intussen heb ik ook 
positief getest, positief op het ergste virus dat er is: NEGATIVITEIT-19. 

Want ja ik ben besmet met ontzettend veel negatieve energie. Ik merk 
het aan mijn gedrag, aan mijn geduld, aan mijn begrip voor anderen… 
Het is niet wat het zou horen te zijn in een prachtige wereld als de onze 
met fantastische mensen om ons heen.

https://www.linkedin.com/pulse/ik-heb-positief-getest-nils-segers/?trackingId=8ZEc8q0gQPeSM53NIfFPBA%3D%3D
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Roei dit NEGATIVITEIT-19 virus uit, want de wetenschap heeft bewezen 
dat het niet bestand is tegen een boostershot positieve energie. Een 
verhoogde immuniteit en de glimlachpas krijg je er gratis bij!

Naast de fysieke kwellingen welke effectief heel wat mensen vandaag 
ondergaan, is dit bijkomende symptoom het ergste wat er is. Hiervan 
zijn we zelf de schuld, en tegelijk ook de oplossing. Dus wacht aub niet 
een volgende maatregel van de overheid af. Begin gewoon zelfs met 
wat liefde en begrip voor de mensen om je heen.
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