
eID 

  
  
Eind 2004 besliste de toenmalige regering om de oude identiteitskaarten, de zogenaamde IDOC-kaarten, te vervangen 
door een nieuwe kaart met chip: de eID. Over een periode van vijf jaar zouden alle Belgische burgers ouder dan 12 jaar 
moeten beschikken over een elektronische identiteitskaart. In september 2009 werd de veralgemening van de eID 
succesvol beëindigd. Ondertussen werd gestart met het vervangen van de eerste eID's.  
  
  
Nu het grootste deel van de Belgen de eID op zak had, was de tijd rijp deze te promoten, en meer in het bijzonder: haar 
talrijke toepassingen. 
Vanaf het voorjaar van 2009 trok de eID Roadshow door het land: een eID-bus die de toepassingen toonde en een 
community-event dat het publiek op interactieve wijze kennis liet maken met de eID. Vaak kwamen vele honderden 
mensen opdagen om de infosessie bij te wonen.  
  
  

 
  
  
In 2009 werd de kaartenfamilie uitgebreid. Na de eID en de Vreemdelingenkaart, werd op 20 maart 2009 de Kids-ID 
voorgesteld door minister De Padt. De Kids-ID is een beveiligd reisdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar en biedt 
tal van voordelen; kinderen kunnen er veilig mee chatten, ze kan gebruikt worden als lidkaart in de bibliotheek, ... enz. 
Wat de kaart bovendien onderscheidt van alle andere kaarten, is het telefooncascadesysteem. Op de achterzijde van de 
kaart bevindt zich een telefoonnummer. Wanneer men het nummer vormt en het nationaal nummer van het kind ingeeft, 
wordt automatisch een systeem in werking gebracht en wordt men doorverbonden met de personen die de ouders op 
voorhand hebben vastgelegd.  

 
  
Ook nieuw in 2009: de eID voor Belgen in het buitenland. Voortaan kunnen Belgen die in het buitenland verblijven toch 
beschikken over een elektronische identiteitskaart. Op 4 juni werden de eerste kaarten uitgereikt in het consulaat van 
Rijsel (Lille). In 2010 zullen ook de andere consulaten uitgerust worden opdat ze de eID kunnen uitreiken.  
  
  
Tot slot was 2009 ook het eerste volledige jaar waarin alle Belgische gemeenten de elektronische kaart voor 
vreemdelingen uitgaven. Eind 2009 hadden al 494 642 vreemdelingen een elektronische kaart. 
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