
Het is geen toeval dat Jan P. Balkenende deze keer de voorplaat 
siert. Het is de spin-off van een interessant artikel van Gerrit 
Bloothooft die opmerkeljjke voornamen in de GBA heeft 
onderzocht: 21 miljoen personen hebben ongeveer 500.000 

verschillende enkele voornamen. En er zijn exoten bij! Dat we 
ons ooit hebben drukgemaakt om Miracle-of-Iove. 
Terug naar de premier. Onze tekenaar is geïnspireerd door 
de initiaal tussen voornaam en naam die Amerikaanse pre

sidenten graag mogen gebruiken. Jan P. Balkenende als staatsman. Zo heeft hij zich 
onlangs gemanifesteerd op de EU-top waar het nieuwe Europese Verdrag is onderte
kend. Staatslieden zijn zeker van hun zaak en weten wat goed is voor hun volk; dat 
zal de reden zijn dat een referendum over dat Verdrag niet doorgaat. Daar kunnen 
we persoonlijk allemaal heel verschillend over denken, maar als beroepsgroep zijn 
we er blij mee: een EU-referendum met een erg hoge opkomst helemaal met papier 
en potlood verwerken, is ook geen lolletje. 

Bii de voorplaat Dat brengt ons bij 'onze' binnenlandse dossiers 
',J die ook wel wat staatsmanschap, of op zijn minst 

sturing, kunnen gebruiken. Wat dacht u van de 
e-dienstverlening en de administratieve lastenverlichting: ze komen samen in de reis
documenten (en vergeet de rijbewijzen niet!) op het moment dat deze high tech pro
ducten, omgeven met allerlei nodig geachte veiligheidsmaatregelen, bij de gemeente 
aangevraagd moeten worden. Toch moeten we voorlopig blijven knippen, plakken en 
schuiven met pasfotootjes. En er was een elegante oplossing met een 'gezichtsopname' 
aan de balie bedacht, die ook de administratieve last van burgers weer een beetje zou 
verminderen; zo stond het ook in het Beleidsprogramma van Balkenende IV. 
Helaas bleken twee CDA-bewindslieden er samen niet uit te kunnen komen en blijft 
de huidige situatie voortduren. Misschien komt het ook wel goed uit: het scheelt 
BZKIBPR weer een complexe aanbestedingsprocedure voor spullen waarmee aan de 
balie vingerafdrukken en gezichtsopnames gemaakt kunnen worden. 
Want er zijn meer aanbestedingen in aantocht: voor nieuwe stemsystemen (stem
printers ofwel high tech rode potloden) en voor het moderne burgerzakenkernsy
steem. Over die mGBA horen we niets meer, behalve dan dat er gesteggel is om geld 
en dat de verhoudingen tussen BPR en ICTU zwaar vertroebeld zouden zijn. Tijd 
voor regie vanuit het Torentje. Zeker als de betreffende bewindslieden er zelf niet 
uitkomen. Te zwaar om er een Chefsache van te maken? Nou nee! Voor een moderne 
overheid is het van levensbelang de informatievoorziening goed op orde te heb
ben en bovendien wil die Andere Overheid ook graag de e-dienstverlening voor de 
burgers en bedrijven optimaliseren. Dan moeten er wel goede basisregistraties en 
basisvoorzieningen zijn en moet er niet tussen departementen strijd zijn over wie de 
kosten van een noodzakelijke 1'}asisinfrastructuur en het gebruik daarvan moet gaan 
betalen: ingrijpen lP, samen dan maar met de vice-premiers! Of wordt er nog weer 
even gewacht op een adviesrapport? Deze keer van de heren Postma en Wallage over 
een Nationaal Urgentie Programma voor de essentiële e-overheidsvoorzieningen. 
En dan maar hopen dat de noodzakelijke buidel geld er ook bijgeleverd wordt: met 
alleen maar papieren rapporten, schiet het niet op. 
In dit laatste nummer van 2007 mag in dit verband een bericht uit Zoetermeer over 
de pilot paspoorten via Postkantoren BV niet ontbreken. Ook in zo'n case komen 
allerlei aspecten van e-dienstverlening én de wijze waarop we met identiteitsdocu
menten in het kader van veiligheid omgaan, samen. Troost is dat men aan de balies 
van het postkantoor ook pasfotootjes mag gaan plakken. 

Tot slot, om het jaar met een glimlach uit te kunnen luiden, verwijs ik graag naar de 
jongste nieuwsbr!i.ef (nr. 40) van de actiegroep 'wij vertrouwen stemcomputers niet'. 
Daar wordt een vergelijking gemaakt tussen het beschadigde imago van Nedap en 
dat van Buckler toen Youp van 't Hek daar in zijn oudejaarsconference over begon. 
Volgens de actiegroep zou Nedap met een identiek probleem zitten. Tja, leuk gevon
den. Of het bewaarheid zal worden... Burgerzaken heeft wél een probleem als er 
binnen een halfjaar verkiezingen moeten worden georganiseerd. Dus laten we wat 
dat betreft hopen dat JP de regie stevig in handen houdt (of neemt). Voorlopig eerst 
even genieten van feestdagen en jaarwisseling en dan vol vertrouwen 2008 in. Veel 
leesplezier, al dan niet onder de kerstboom. (alfred zebregs) 
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