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Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Algemene Directie Instellingen en Bevolking 

bevolking en Identiteitskaarten 
 

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

Directie-generaal Consulaire Zaken 
 

 

Aan het College van Burgemeester  
en Schepenen 
Aan de Belgische diplomatieke en 
consulaire Beroepsposten 
Ter informatie : Dames en Heren 
                          Provinciegouverneurs 
  
                                                                                                

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 
Binnenlandse Zaken – gemeenten 
Etienne VAN VERDEGEM (N) 
Christophe VERSCHOORE (F) 
Callcenter 
 
Buitenlandse Zaken – ambassades, 
consulaten 
Gerda BOSSCHAERT  
Luc CORBEELS 
Jos HENDRIKX 
Alexandre KAWANDA 

 
02 518 22 12 
02 518 20 46 
02 518 21 31 
 
 
 
02/501.89.08 
02/501.87.31 
02/501.87.80 
02/501.80.19 
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E-mail F Onze referentie Brussel 
Binnenlandse Zaken – gemeenten 
etienne.vanverdegem@rrn.fgov.be 
christophe.verschoore.rrn.fgov.be 
callcenter.rrn.@rrn.fgov.be 
 
Buitenlandse Zaken – ambassades, 
consulaten 
paspoort@diplobel.fed.be 
passeport@diplobel.fed.be 
 

02 518 25 30 
02 518 25 30 
02 210 10 31 
 
 
02/501.89.58 

724.68/2007/ 
 
 
 
 
C2.2 - I - instruc 

31 oktober 2008 

 
Behoud van de geldigheid van de elektronische identiteitskaart bij vertrek naar het buitenland 
 

Mevrouw, Mijnheer, 
 

De elektronische identiteitskaart gaat wereldwijd ! 
 

De elektronische identiteitskaart afgegeven in België blijft geldig en bruikbaar na verhuis naar het buitenland 
de Belgische ambassades en consulaten geven ook de elektronische identiteitskaart af 

de elektronische identiteitskaart, afgegeven door een Belgische ambassade of consulaat, blijft ook geldig en 
bruikbaar na verhuis naar België 

kortom: de elektronische identiteitskaart ,het uniforme identiteitsdocument voor Belgen gaat wereldwijd,  
Belgen moeten niet zo snel na een verhuis hun elektronische identiteitskaart hernieuwen, 

de Belgen kunnen langer en gemakkelijker gebruik maken van hun elektronische identiteitskaart. 
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1. Inleiding.- 
De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft besloten de huidige identiteitskaart voor de Belgen in het 
buitenland, die zich inschrijven  in een Belgische diplomatieke of consulaire beroepspost, te vervangen door de 
elektronische identiteitskaart die sinds september 2004 veralgemeend wordt uitgereikt in België. 
 
Hiertoe zijn bij wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I - artikelen 143 tot 145 – Belgisch Staatsblad 
van 7 augustus 2008) de nodige wetswijzigingen doorgevoerd. 
Door deze wetswijzigingen kunnen de Belgen die naar het buitenland vertrekken: 

- hun elektronische identiteitskaart die voor hun vertrek werd afgegeven door een Belgische 
gemeente verder gebruiken tot de einddatum van de geldigheid van de kaart, op voorwaarde dat zij 
hun vertrek naar het buitenland aan de gemeente gemeld hebben; 

- bij de consulaire post een identiteitskaart vragen die identiek is met de elektronische identiteitskaart 
die wordt afgeleverd aan de burgers in België. 

De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van de beide wetswijzigingen. 
Binnenkort verschijnt een eerste koninklijk besluit dat ertoe strekt het koninklijk besluit van 25 maart 2003 
betreffende de identiteitskaarten in overeenstemming te brengen met artikel 143 van voornoemde wet van 24 juli 
2008, zodat de elektronische identiteitskaart geldig blijft bij een vertrek naar het buitenland voor de duur vermeld 
op de kaart. 
 
De precieze datum waarop FOD Buitenlandse Zaken in 2008 start met de uitreiking van de elektronische 
identiteitskaart voor de ingeschreven Belgen in het buitenland zal worden meegedeeld aan alle diplomatieke en 
consulaire beroepsposten en eveneens worden vermeld op de websites: www.diplomatie.be (FOD Buitenlandse 
Zaken) en www.ibz.rrn.fgov.be (FOD Binnenlandse Zaken). 
 
Het is bijgevolg aangewezen dat bij het meegedeelde vertrek van een Belg aan zijn Belgische gemeente van 
beheer zijn elektronische identiteitskaart met certificaten voortaan geldig blijft in het centraal Register van de 
Identiteitskaarten tot de einddatum die is vermeld op zijn identiteitskaart. 
 
2. Nieuwe procedure in de gemeente.- 
● De Belg, die zijn vertrek naar het buitenland komt melden bij zijn Belgische gemeente van beheer, overhandigt 

zijn elektronische identiteitskaart aan de gemeentelijke ambtenaar, die enkel in de “chip” van de identiteitskaart 
in de zone adresverandering de code 00992 (= vertrek naar het buitenland) aanbrengt.  In het Register van de 
Identiteitskaarten wordt geen enkele bijwerking gedaan en de kaart blijft actief tot de einddatum vermeld op de 
kaart. De annulatiecode 03 ( = vertrek naar het buitenland) wordt niet meer gebruikt en is niet meer toegankelijk 
voor de gemeentebesturen vanaf 1 september 2008.   
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Hierbij dient er te worden opgemerkt dat er aan de bevolkingsonderrichtingen voor een vertrek naar het 
buitenland door een Belgische inwoner niets wordt gewijzigd en de huidige bevolkingsonderrichtingen dus 
volledig van toepassing blijven. Vervolgens wordt bij inschrijving van een Belgische onderdaan in een 
Belgische consulaire beroepspost enkel nog de code van diplomatieke post in de ‘chip” van zijn elektronische 
identiteitskaart ingebracht. 

 Bij een eventuele terugkeer van een Belg naar België blijft de elektronische identiteitskaart eveneens geldig tot 
de einddatum die is vermeld op zijn identiteitskaart.Bij zijn (weder)inschrijving in een Belgische gemeente wordt 
dan het nieuwe adres bijgewerkt op de “chip” van de identiteitskaart. 

 
● Hierbij dient er tevens te worden op gewezen dat de FOD Buitenlandse Zaken zeker niet voor midden 2009 in 

alle diplomatieke of consulaire posten de nodige infrastructuur zal hebben voor de uitreiking van een 
elektronische identiteitskaart. Bovendien kan de Belg voorlopig nog gemakkelijker en sneller via de gemeente 
dan via een ambassade of consulaat een elektronische identiteitskaart bekomen. Het is derhalve nuttig de Belg 
die vertrekt naar het buitenland met een elektronische identiteitskaart, zelfs met een resterende geldigheid van 
meer dan een jaar, voor te stellen nog in België zijn identiteitskaart te vernieuwen, indien mogelijk.  Aan de 
Belg, die vertrekt naar het buitenland en nog over een geldige traditionele identiteitskaart beschikt, wordt sterk 
aanbevolen in België een elektronische identiteitskaart aan te vragen, indien mogelijk. 

 
• U vindt hierbij gevoegd de desbetreffende aanpassingen in de onderrichtingen betreffende het houden van de 

bevolkingsregisters en de identiteitskaarten. 
 
Hoogachtend, 
 
 
De Minister van Buitenlandse Zaken,                                             De Minister van Binnenlandse Zaken, 
 
 
 
 
 
 
               K. DE GUCHT.                                                                                   P. DEWAEL. 
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Bijlage  
 

Aanpassing van de algemene onderrichtingen betreffende de elektronische 
identiteitskaarten en het houden van bevolkingsregisters 

---------------------------------------- 
 
 
 

• In de algemene onderrichtingen van 14 november 2005 betreffende de elektronische identiteitskaarten wordt bij 
Hoofdstuk III onder punt 3 het derde en vierde lid vervangen als volgt : 
“De identiteitskaart wordt beschouwd als vervallen bij de afvoering van ambtswege.  In dit geval annuleert de 
gemeente de identiteitskaart op de datum van de gemeentelijke beslissing van afvoering van ambtswege 
(annulatiecode 04.). 
Bij vertrek naar het buitenland, blijft de identiteitskaart nog geldig vanaf datum van afvoering voor het 
buitenland in de bevolkingsregisters tot de geldigheidsdatum die is vermeld op de identiteitskaart. De informatie 
dat de identiteitskaart geldig blijft tot de geldigheidsdatum, die is vermeld op de kaart, blijft opgenomen in het 
Register van de identiteitskaarten. 
De Belg, die zijn vertrek naar het buitenland komt melden bij zijn Belgische gemeente van beheer, overhandigt 
zijn elektronische identiteitskaart aan de gemeentelijke ambtenaar, die enkel in de “chip” van de identiteitskaart 
in de zone adresverandering de code 00992 (= vertrek naar het buitenland) aanbrengt.  In het Register van de 
Identiteitskaarten wordt geen enkele bijwerking gedaan. De annulatiecode 03 ( = vertrek naar het buitenland) 
wordt niet meer gebruikt en is niet meer toegankelijk voor de gemeentebesturen vanaf 1 september 2008. 

 Bij een eventuele terugkeer van een Belg naar België blijft de elektronische identiteitskaart eveneens geldig tot 
de einddatum die is vermeld op zijn identiteitskaart.  Bij zijn (weder)inschrijving in een Belgische gemeente 
wordt dan het nieuwe adres bijgewerkt op de “chip” van de identiteitskaart.” 

 
● In de algemene onderrichtingen voor het houden van bevolkingsregisters, gecoördineerde versie van 27 april 

2007, wordt in Hoofdstuk III onder punt 63 het Model 8 als volgt aangepast : 
 

“De identiteitskaart(en) van de bovenvermelde person(o)n(en) die afgevoerd is/zijn voor het buitenland 
blijft/blijven geldig tot de einddatum die is vermeld op de identiteitskaart.* 
 
* Schrappen indien niet van toepassing (bvb : vreemdelingen, kinderen jonger dan 12 jaar)”. 

 
 

------------------------------------ 
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