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Wettelijke en regelgevende basis

 De wet van 19 juli 1991, betreffende de bevolkingsregisters, gemodifieerd door 
de wet van 15 maart 2003 (MB 28/03/2003)

 Koninklijk Besltui van 25 maart 2003 betreffende identiteitskaarten (M.B. 
28/3/2003)

 Koninklijk Besluit van 25 maart 2003 betreffende de overgangsmaatregelen in 
verband met de elektronische identiteitskaart M.B. 28/3/2003)
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 Formaat: bankkaart

 Belangrijkste functie: persoonlike 
identificatie

 Zichtbare info op de kaart

 Idem als op de bestaande Idoc-
kaart

 Rijksregisternummer

 Adres niet zichtbaar

De eID-kaart: zichtbare gegevens



 microchip = actief element (veiligheid!)

 Aanwezig op de chip:

 identiteitsinfo idem als zichtbare 
gegevens

 Adres

 Foto

 Identificatiesleutel (PIN code) + 
certificaat

 handtekeningsleutel(PIN code) + 
certificaat

De eID-kaart: elektronisch gedeelte
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 Visualisering inhoud kaart
 Toegang tot persoonlijke gegevens in het Rijksregister

• Visualisering van gegevens
• Visualisering  van personen die je gegevens hebben geconsulteerd

 BELPIC: gebruik van de EID kaart door ambtenaren bij het afleveringsproces 
van de eID kaart aan de burger

 GOCA: automatische registratie van personen die zich aanbieden voor een 
rijbewijsexamen

 Tax on Web
 elektronisch ondertekenen e-mails
 elektronisch ondertekenen van documenten  (MS Office, Acrobat,…)
 digitaal e-loket (gemeenten Gent, Bornem, Sint-Pieters Woluwe, Diepenbeek....)
 Safer chat: beveiligd chatten voor 12 tot 15 jarigen
 Banken: lezen kaarten en integratie in sommige gevallen

Voorbeelden bestaande toepassingen 



 589 gemeerten (waarvan 11 pilootgemeenten)

 722 bijkomende VTE voor de verdeling van de eID-kaarten in de gemeenten .Dit 
personeel kost niets aan de gemeenten 

 58 VTE voor het eID project op nationaal niveau (Algemene Directie 
Instellingenen Bevolking)

 Infrastructuur in de gemeenten

 1.415 “RA-PCs”   operationeel

 226 back-up configuraties

Basisgegevens project



 Overschakeling van de traditionele kaart naar de eID-kaart in vier stappen
- 11 pilootgemeentes, vanaf maart 2003
- eerste golf: september –oktober 2004
- tweede golf: december 2004
- derde golf: februari 2005

Installaties en overschakelingen



Status 07/11/2005

 1.716.516 
geproduceerd

 1.563.945
geactiveerd

• Huidige 
productie: 
160.000 
kaarten/maand

Kaartproductie



Personeel in de gemeenten

722 VTE toegewezen aan de gemeenten

- Nog ongeveer 40 VTE niet ingevuld
- Acties: interne mobiliteit, oproepen 
aan overheidsbedrijven, Belgisch leger, 
Rosetta-banen

-DIT PERSONEEL KOST NIETS AAN DE 
GEMEENTE



 Website:   http://eid.belgium.be or www.eid.belgium.be
• Online

 Folders:
• verdeeld in de gemeenten

 Gemeentelijke initiatieven worden ondersteund

Communicatie
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