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Nieuw in de versie V22 van Belpic 

• De grote wijziging is de invoering van de contactloze chip in de 

vreemdelingenkaarten van type A, B, C en D. Deze kaarttypes zullen uitgerust 

worden met 2 chips: 

- De huidige contactchip en de functies van deze chip worden niet gewijzigd. 

-  De contactloze chip die de biometrische elementen gaat bevatten, namelijk een foto en 

2 vingerafdrukken 

•  Een aanvraag vanelektronisch basisdocument wordt ingevoerd. 

- De burger tekent het basisdocument met een Signing Pad 

- De kaartproducent gaat het basisdocument elektronisch ontvangen. · De functie “Activeren +  

• De functie “activeren + afleveren” wordt aangepast om rekening te houden met de 

nieuwe kaarten met 2 chips (met en zonder contact) en met  de vingerafdruk 

matching die vereist is. 
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Nieuw in versie V22 van Belpic 

• Belpic wordt op een aantal RA-PC’s een biometrisch station dat kan gebruikt 

worden voor het nemen van de vingerafdrukken, de handtekening en de foto van 

een persoon en om deze biometrische informatie op te slaan in het centrale 

systeem van het Rijksregister en dit los van de aanvraag van een kaart. 

• Deze informatie kan overgenomen en als basis gebruikt worden door de FOD 

Buitenlandse Zaken voor de aanmaak van paspoorten. 

• De nieuwe mogelijkheden zullen ook een invloed hebben op bestaande 

procedures en werkwijzen, bijvoorbeeld voor communicatie met de helpdesk 

(gele sealbag). 

• Er is uiteraard ook een nieuwe versie van de algemene onderrichtingen 

betreffende de uitreiking van de eVK voor niet-Europese burgers. 
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Opstarten Belpic 

• U vindt op het bureaublad het Belpic icoon: 

 

 

 

 

• Voor het inloggen in de Belpic software heeft 

u een machtiging nodig! 

• Aanvragen toegang Belpic via Belpic Helpdesk 

(bestaande procedure) 
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Aanmelden in Belpic 
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Aanmelden in Belpic 
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Aanmelden in Belpic 
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Aanmelden in Belpic 
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Aangemeld in Belpic 
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Controle machtiging(en) 
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Opzoeken identiteit  
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Opzoeken identiteit 
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Opzoeken identiteit op rijksregisternummer 

 



Opzoeken identiteit op rijksregisternummer 
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Opvraging “25” 
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Opvraging “27” 
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Opzoeken op naam: 
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Opzoeken op naam: 
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Opzoeken op kaartnummer 
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Menu vreemdelingenkaart 
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De kaartaanvraag 

• De kaartaanvraag van de vreemdelingenkaart van type A, B, C, D en H zal uit 

volgende delen bestaan : 

- 1. De parameters van de kaartaanvraag invoeren 

- 2. De biometrische gegevens nemen (foto en afdrukken) 

- 3. De biometrische vingerafdrukken nemen 

- 4. Het basisdocument voorbereiden 

- 5. Het basis document elektronische (signpad) ondertekenen 

- 6. Het basisdocument verzenden 
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De parameters van de kaartaanvraag invoeren: deel 1 

 

23 



De parameters van de kaartaanvraag invoeren: deel 2 
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Nieuwe parameters in V22 

• In grote steden met deelgemeentes kan de plaats van 

aflevering van de kaart door Groep 4, aangegeven worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Er kan aangeduid worden dat het een spoedprocedure is 

met afhaling door de gemeente of levering door groep 4. 
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De biometrische gegevens nemen (foto en vingerafdrukken) 

• Nadat de ambtenaar alle parameters heeft 

ingevuld (zie voorgaande afbeelding), drukt hij 

op de knop “basisdocument aanvragen” om 

over te gaan naar het gedeelte om 

biometrische gegevens te nemen. 
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Inscannen pasfoto 

• Zodra het volgende scherm weergegeven wordt, moet de 

ambtenaar de foto van de burger op de scanner plaatsen. 

Dan drukt hij op de knop “inscannen pasfoto”. 
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Inscannen pasfoto: kies ICAO profiel 
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Inscannen pasfoto: kies ICAO profiel 

• Om aan de door de Europese Unie 
aanbevolen ICAO-norm te beantwoorden, 
heeft het Rijksregister vier profielen 
gedefinieerd die gebruikt worden voor de 
behandeling van foto’s van de burgers: 

- Volwassen persoon van het blanke ras 

- Volwassen persoon van het niet blanke ras 

-  Kind van het blanke ras 

-  Kind van het niet blanke ras 
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Inscannen pasfoto: kies ICAO profiel 
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Foto inscannen: 
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Bezig met scannen: 

 

32 



Resultaat van de scanning: 
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Resultaat van de scanning: 

• Vervolgens wordt het resultaat van de scan en van de 

ICAO-behandeling weergegeven op het scherm “Scan 

Foto”. 

- De zone Origineel : bevat de scan van de foto van de burger zonder 

ICAO-behandeling 

- De zone Gecorrigeerde Foto : bevat de scan van de foto van de 

burger met ICAO-behandeling 

- Onder deze twee zones bevindt zich het deel dat gaat over het 

resultaat van de ICAO-behandeling (fout of niet). De weergave in 

kleur maakt het mogelijk om snel het resultaat van de 

behandeling te zien. 
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Resultaat van de scanning: 

- Een groene kleur geeft aan dat de ICAO-behandeling goed is 

gebeurd. 

 

- Een rode kleur geeft aan dat een probleem heeft 

plaatsgevonden tijdens de ICAO-behandeling van de 

foto. 
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Scan afronden: 

- In het rechterdeel van dit scherm, bevinden zich nog de 

knop “Aanvaard Originele Foto” en de knop “Aanvaard 

Gecorrigeerde foto”. Deze twee knoppen maken het 

voor de ambtenaar mogelijk om de gekozen foto te 

valideren. 
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Scan afronden: 
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Inscannen vingerafdrukken: 
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Inscannen vingerafdrukken: 
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Sub scherm Cogent scanner 
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Capture screen: 
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Capture screen: 

• Dit scherm maakt het mogelijk om vingerafdrukken te 

nemen door te beginnen met de rechterhand, gevolgd door 

de linkerhand en de twee duimen. 

• In dit scherm kan u: 

-  De te nemen vingerafdrukken tonen : naargelang het de rechter- of 

linkerhand is, verschijnen de vingers waarvan de afdrukken 

genomen moeten worden, in het groen. 

- De knop “Cancel” maakt het mogelijk om terug te keren naar het 

vorige scherm “Cogent Vingerafdruk Scan” 

- De knop “Advanced Exception” maakt het mogelijk om de fysieke 

afwijkingen aan te geven die kunnen verhinderen dat een vinger 

gebruikt kan worden. 
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Advanced Exception 

• De knop “Advanced Exception” maakt het 

mogelijk om de fysieke afwijkingen aan te 

geven die kunnen verhinderen dat een vinger 

gebruikt kan worden. 
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Force Capture 

• De knop “Force Capture” maakt het mogelijk om het 

nemen van de reeds op het scherm weergegeven 

afdrukken te forceren. 

• Als de vingerafdrukken correct genomen zijn, verschijnen 

groene cirkels rond elke afdruk. Wanneer u twee keer biep 

hoort, mag de burger zijn hand terugtrekken. 
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Capture: 

• Na het nemen van alle vingerafdrukken van beide handen, 

wordt volgend overzicht weergegeven. 

• De ambtenaar kan in dit scherm: 

- Annuleren : door op de knop “CANCEL” te drukken om terug te keren 

naar het vorige scherm. 

- Vergroten : door op de knop “ZOOM” te drukken. 

- Herbeginnen met vingerafdrukken nemen : door op de knop 

“RECAPTURE” te drukken om opnieuw te beginnen. 

- Bevestigen : door op de knop “CONFIRM” te drukken om te 

aanvaarden dat de toepassing Cogent begint met de behandeling 

waarbij twee vingers gekozen worden uit de genomen 

afdrukken. 
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Capture: 

• Wanneer de ambtenaar bevestigt, verschijnt het scherm 

“vingerafdrukken inscannen” opnieuw. In dit stadium 

wordt het scherm aangevuld met twee vingerafdrukken die 

gekozen werden door de toepassing Cogent naargelang de 

kwaliteit. 

• In het scherm “vingerafdrukken inscannen” kan de 

ambtenaar: 

- Opnieuw beginnen met vingerafdrukken nemen: door op de knop 

“start nieuwe scan” te drukken; 

- Het resultaat aanvaarden zoals weergegeven op het scherm: door op 

de knop “scan registreren” te drukken. 
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Capture resultaat: 
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Vingerafdrukken registreren 

• Wanneer de ambtenaar op de knop “scan registreren” 

drukt, wordt de fase van scanning van de afdrukken 

afgesloten. 
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De volgende fase is de voorbereiding van het 

basisdocument 
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Het basisdocument voorbereiden: 
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Het basisdocument voorbereiden: 

• Het basisdocument wordt tegelijkertijd 

weergegeven op het scherm van de RAPC en 

op de Signing Pad van de burger. Dit 

basisdocument omvat alle kenmerkende 

informatie over de burger, alsook zijn foto, en 

dehandtekening van de ambtenaar. 

• Opdat een burger zijn handtekening kan 

aanbrengen op het basisdocument, moet de 

ambtenaar op de knop “signeren” klikken. 
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Ondertekenen e-Basisdocument 
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Signing pad: 

 

 

 

 

 

 

• Zodra de ambtenaar op de knop “signeren” 

klikt, geeft de Signing Pad een zone weer die 

het voor de burger mogelijk maakt om te 

tekenen. Wanneer de burger tekent, is zijn 

handtekening ook zichtbaar op het scherm 

van de ambtenaar 
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Goedkeuring: 

• Nadat de burger getekend heeft, vraagt de ambtenaar aan 

de burger om het basisdocument goed te keuren door op 

de knop “goedkeuren” te klikken. 
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Goedkeuring burger: 

 

 

 

 

• Om het basisdocument goed te keuren, drukt 

de burger op de groene knop. 

• Om het basisdocument te weigeren, drukt de 

burger op de rode knop. 

• Om opnieuw te beginnen, drukt de burger op 

de gele knop. 
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Goedkeuring ambtenaar 

• Wanneer de burger het basisdocument heeft 

goedgekeurd: 

- Kan de ambtenaar een kopie van het basisdocument 

bewaren. Hij drukt op de knop “afdrukken”. 

 (opgelet NIET NAAR ZETES STUREN !!!) 

- Verstuurt de ambtenaar de finale aanvraag voor 

behandeling van het basisdocument door op de knop 

“aanvaarden” te klikken. 
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Aanvaarden eBD: 
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Bevestigen eBD: 
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Het eBD verzenden: 

• Om het basisdocument te verzenden, moet de ambtenaar 

drukken op de knop «doorsturen basisdocument ». 

• Alle op het basisdocument afgedrukte informatie en alle 

biometrische informatie wordt doorgestuurd naar het 

Rijksregister 
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Bevestigings boodschap: 

• Na behandeling en opslag van alle informatie over de 

aanvraag van de kaart van de burger, verstuurt het 

Rijksregister een bevestigings boodschap naar de RAPC 
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De activering van de kaart: 

• De functionaliteit voor activering van de kaart werd 

gewijzigd om noodzakelijke controles voor de validatie van 

de contactloze chip te omvatten. 

• De activering omvat 2 delen: 

 De controle van de contactloze chip op volgende 

kaartlezer 

 De normale activering van de contactchip: Dit proces is 

niet gewijzigd. 

• De kaart zal uitgereikt worden aan de burger indien de 2 

delen van de activering succesvol uitgevoerd werden. 
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Controle van de contactloze chip: 

• Het scherm « Identiteitskaart activeren en afleveren » moet 

worden weergegeven. De ambtenaar klikt op de knop  

«kaart activeren» om het proces te starten. 
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Uitlezen RFID chip 

• Het scherm « uitlezen contactloze chip » wordt 

weergegeven. Dit scherm gaat het mogelijk maken om de 

staat van vordering van het controleproces van de 

contactloze chip weer te geven. Zodra deze controles 

afgerond zijn, geven ze toegang tot de zone MRZ (DG1), tot 

de foto (DG2) en de afdrukken (DG3). 
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Uitlezen RFIDchip ok: 

• Wanneer alle controles succesvol afgerond werden, wordt 

het scherm « uitlezen contactloze chip » als volgt 

weergegeven : 
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Controle vingerafdrukken: 

• Om de controle van de vingerafdrukken van 

de burger ten opzichte van de 

vingerafdrukken die opgeslagen zijn op de 

contactloze chip, te starten, klikt de 

ambtenaar op de knop “start controle 

vingerafdrukken” 

• De minder gevoelige inhoud (foto en MRZ) van 

de contactloze chip wordt weergegeven zoals 

volgende afbeelding toont. 
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Controle vingerafdrukken: 
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Controle vingerafdrukken: 

• Opgelet: Indien de burger geen 

vingerafdrukken kan leveren bij de aanvraag 

van de kaart, zal de kaart zonder vingerafdruk 

afgeleverd worden. 

• Wanneer u op de knop “Start controle 

vingerafdrukken” klikt, krijgt u het volgende 

scherm met een bericht dat de contactloze 

chip geen vingerafdrukken bevat. 

• De stap in verband met de controle van de 

afdrukken kan dus overgeslagen worden. (Zie 

volgende afbeelding) 
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Controle vingerafdrukken: 
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Controle vingerafdrukken: 
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Start scan vergelijking vingerafdrukken: 
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Vergelijking vingerafdrukken: 

• De toepassing gebruikt, van de 

vingerafdrukken die net genomen werden, de 

afdrukken van dezelfde vingers als de vingers 

die reeds opgeslagen werden op de 

contactloze chip. 

• De vergelijking moet immers gebeuren voor 

dezelfde vingers (voorbeeld: de 

linkerwijsvinger die op de chip opgeslagen is 

moet vergeleken worden met de 

linkerwijsvinger die net genomen werd). 

• Het volgende scherm geeft de twee net 

gekozen vingerafdrukken weer. 
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Vergelijking vingerafdrukken: 
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Resultaat vergelijking vingerafdruken: 

• Het resultaat van vergelijkende behandeling 

van de vingerafdrukken wordt weergegeven 

op het scherm “controle vingerafdrukken”: 

- De zone “ingescande vingerafdrukken” geeft de 

geselecteerde vingerafdrukken weer. 

- De zone “resultaat van de controle” geeft een 

geslaagde vergelijking weer in groen en een 

mislukte in rood. 
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Resultaat vergelijking vingerafdruken: 
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Resultaat vergelijking vingerafdruken: 

• Wanneer de ambtenaar de resultaten valideert (knop 

“klaar”), wordt het scherm “uitlezen contactloze chip” 

weergegeven. Na validatie van het resultaat van de 

ambtenaar, verschijnt het scherm “uitlezen contactloze 

chip” 

• Twee typegevallen kunnen zich voordoen: 

- 1. De knop “kaart activeren” kan geselecteerd worden als de 

controle van de vingerafdrukken geslaagd is (minstens een 

van de twee vingerafdrukken is groen in de zone “resultaat 

van de controle”). 
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De knop “kaart activeren” kan geselecteerd worden 

controle ok 
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De activering van de contactkaart volgt het gewone 

activeringsproces: 

• Wanneer de ambtenaar klikt op de knop “kaart 

activeren”, gaat het proces voort met de 

standaard activeringsfase van de contactchip. 
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Controle NIET ok: 

• De knop “kaart annuleren” kan gekozen 
worden als de controle van de 
vingerafdrukken mislukt is (de twee 
afdrukken staan in het rood in de zone 
“resultaat van de controle”). 
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Controle NIET ok: 
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Biometrisch station Belpic: 

• Om de functie « Foto, Vingerafdrukken, 
Handtekening » van het menu « Biometrisch 

station » te gebruiken,moet de identiteit van 

de persoon eerst gecontroleerd worden. 

• Deze functie stuurt: 

• de scan van de foto 

• het nemen van vingerafdrukken 

• de scan van de handtekening 
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Biometrisch station Belpic: 

• De gebruiker kan de uit te voeren actie(s) 
aanvinken in functie van zijn noden. 

• De vastgelegde biometrische gegevens 
worden naar het centrale systeem van het 
Rijksregister gestuurd, dat belast is met hun 
opslag. 

• De processen voor het scannen van de foto, 
het scannen van de vingerafdrukken en de 
digitale handtekening staan hiervoor 
beschreven. 

81 



Startscherm: 

 

82 



Eindscherm 

• Na de behandeling wordt volgend scherm 
weergegeven : 
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Belpic Werktuigen: 

• In de versie Belpic V22 werden 4 nieuwe randapparaten 

toegevoegd: de fotoscanner, de vingerafdrukkenscanner, 

de RFID documentenscanner en de handtekening scanner. 

• Belpic biedt de mogelijkheid om na te gaan of alle 

randapparatuur verbonden aan de RAPC correct 

geïnstalleerd is. De tab “Biometrische apparatuur” wordt 

toegevoegd ter hoogte van de tab “Werktuigen”. Deze 

functionaliteit is toegankelijk vóór en na de aanmelding 

van de ambtenaar. 

• De volgende afbeelding toont een overzicht van het 

materieel verbonden aan de RAPC. 
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Belpic Werktuigen: 
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Vragen-Antwoorden? 
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