
 
De eID 
 
Elektronische identiteitskaart voor Belgen 

• De eID bewijst uw identiteit. Politie, gerechtsdeurwaarders en andere personen die door de 
wet gemachtigd zijn, mogen eisen dat u uw eID toont.  

• De eID in België verplicht vanaf 12 jaar. Vanaf 15 jaar oud moet u ze ook altijd op zak hebben.  
• De eID bewijst dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van een Belgische 

gemeente. 
• De eID zorgt ervoor dat u zich kan identificeren op bepaalde websites. 
• De eID wordt in sommige bedrijven of instellingen gebruikt als elektronisch toegangsbewijs. 

 
 

Reisdocument 
• U heeft uw eID nodig om in de landen van de Europese Unie en in enkele andere landen te 

reizen. 
• Raadpleeg www.diplomatie.belgium.be of www.ibz.rrn.fgov.be en uw reisbureau. Daar vindt 

u welke identiteitsdocumenten nodig zijn in het land van uw bestemming.  
• Als u reist, moet uw eID volledig (met chip!) en geldig zijn voor de hele duur van uw reis. 

 
Spoedprocedure 

• Vertrekt u op reis en bent u uw eID kwijt/gestolen dan kan u een beroep doen op een 
spoedprocedure. 

• Als u bij uw gemeente voor 15 uur een eID via spoedprocedure aanvraagt, dan kan u de kaart 
binnen twee werkdagen ontvangen. 

• De kost van de spoedprocedure ligt redelijk hoog: €177 (BTW wel, gemeentetaks niet 
inbegrepen) voor een spoedprocedure met levering binnen twee dagen en €113 (BTW wel, 
gemeentetaks niet inbegrepen) voor levering binnen drie dagen. 

•  Meer info bij uw gemeente of bij de helpdesk Belpic op 02 518 21 17. 
 
Pin- en pukcode 

• Bij uw eID krijgt u een pincode en een pukcode. U moet beide codes absoluut bewaren want 
u heeft ze later nog nodig bijvoorbeeld voor tax on web, bij een adreswijziging enz. 

• Vermijd identiteitsfraude en bewaar de codes niet op dezelfde plek als uw eID .  
• Bewaartip: creëer een telefoonnummer met als eerste of laatste vier cijfers uw pincode. 
• Pin- en/of pukcode kwijt? U kan een kopie vragen via www.ibz.rrn.fgov.be of bij uw 

gemeente (aan het loket of via de gemeentewebsite). 
 
 
Elektronische chip 

• Op uw eID zit een chip die uw identiteitsgegevens bevat. Deze gegevens kunnen enkel 
gelezen worden als de kaart in een kaartlezer wordt geplaatst. 

• Als u van adres verandert, moet u ook op de chip van uw eID uw adres laten wijzigen. U kan 
hiervoor terecht bij uw gemeente.  

• Losgekomen chip? Vraag bij uw gemeente meteen een andere eID aan. Als onderzoek 
uitwijst dat de chip loskwam door een fout in het productieproces,  dan worden de kosten 
van de nieuwe kaart terugbetaald. Meer info: www.ibz.rrn.fgov.be (deel eID – praktische 
info). 

•  Ander probleem met de chip? Contacteer de helpdesk Belpic op 02 518 21 17.  
 

Elektronische handtekening 

http://www.diplomatie.belgium.be/�
http://www.ibz.rrn.fgov.be/�
http://www.ibz.rrn.fgov.be/�
http://www.ibz.rrn.fgov.be/�


• Geef uw pincode en daarna kan u documenten elektronisch ondertekenen, beveiligde 
transacties uitvoeren op het internet of bij uw gemeente documenten (bv 
gezinssamenstelling, attest van verblijfplaats) aanvragen.. Meer info: www.certipost.be. 

• Uw elektronische handtekening heeft dezelfde juridische waarde als uw handtekening op 
papier. 

• Uw eID bevat veel beveiligingen maar ook uw computer moet beveiligd zijn bv met een 
antivirus. 
 
 
 

Toepassingen 
 

• Rijksregister. U kan uw eigen dossier in het rijksregister raadplegen op 
(https://mijndossier.rrn.fgov.be). U ziet de informatie over uzelf in het bevolkingsregister en 
u ziet wie de voorbije 6 maanden gegevens geraadpleegd of bijgewerkt heeft. 

• Ziet u fouten in “mijndossier”, dan kan u dit signaleren via www.ibz.rrn.fgov.be of via uw 
gemeente. 

• Vraag bij uw gemeente welke toepassingen voor de eID bij haar on line beschikbaar zijn.  
• Via www.police-on-web.be kan u klacht indienen voor kleine misdrijven, kan u politietoezicht 

op uw woning tijdens uw vakantie aanvragen en kan u uw alarmsysteem aanmelden. 
• Meer toepassingen: www.mybelgium.be 

  
Verlies of diefstal 

• Meld verlies of diefstal meteen aan DOC STOP tel. 00800 2123 2123 of bij uw gemeente of 
aan de politie. Bent u in het buitenland: verwittig ook de Belgische ambassade of consulaat. 

• DOC STOP blokkeert meteen uw identiteitskaart zodat niemand ze kan misbruiken. 
• Vraag een attest van verlies of dieftal aan je gemeente of politie. 
• Als u, na verlies, uw eID terugvindt, verwittig dan meteen uw gemeentediensten! 
• Info in verband met verlies of diefstal : www.docstop.be. 
• Wil u als handelaar of instelling controleren of een eID gestolen is, dan kan u terecht op 

www.checkdoc.be 
 
 
Top tien van de plaatsen waar Belgen hun eID meest gebruiken: 

1. in het gemeentehuis    
2. tax on web     
3. grenscontrole / reisdocument   
4. in een financiële instelling   
5. in het ziekenhuis    
6. aan het containerpark   
7. bij een politiecontrole   
8. bij het ziekenfonds      
9. bij de NMBS       
10. bij een notaris.     
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