
Centralisatie van de uitreiking van de
Voorlopige Identiteitskaarten (VIK)



2

• De Voorlopige Identiteitskaart (VIK) is ingevoerd in 1988 en wordt uitgereikt in 
geval van verlies, diefstal of vernietiging van een standaard identiteitskaart 
tijdens de dagen onmiddellijk voorafgaand aan een reis naar het buitenland 
waar geen paspoort nodig is èn de burger niet beschikt over een geldig rapport 
(zie Algemene Onderrichtingen en Bevolking, Deel III, Hoofdstuk II, punten 54 
tot 63)

• De VIK is vervaardigd in groen karton met een gewoon aangebrachte foto en 
de vermelding van de identiteitsgegevens van de burger en wordt uitgereikt in 
de regionale delegaties van het Rijksregister in iedere provinciehoofdplaats en 
te Brussel (Duitstalige VIK bij Arr. te Malmedy).  In 2006 zijn er ongeveer 
13.000 VIK uitgereikt. Deze VIK is tot op heden kosteloos voor de burger.

• De VIK is 2 maanden geldig, enkel in het buitenland geldig (in België geldt het 
“bewijs van verlies of vernietiging van een Identiteitskaart”) en moet teruggeven 
worden aan de bevolkingsdienst door de burger.
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• De VIK is door zijn “ambachtelijke” aanmaak zonder noemenswaardige 
veiligheidselementen geen veilig identiteitsdocument meer volgens de huidige 
erkende normen voor veiligheid inzake identiteitsdocumenten.

• De VIK is slechts in een beperkt aantal landen bruikbaar en FOD Buitenlandse 
Zaken wenst het gebruik ervan te ontmoedigen.

• De VIK is door zijn gemakkelijke vervalsbaarheid een geliefd document voor 
fraudeurs en derhalve een gemakkelijk doelwit voor een nieuwe vorm van 
criminaliteit inzake identiteitsdiefstal van een burger (“identity theft”).  Deze 
nieuwe criminaliteit kan ernstige schade meebrengen op privacy, financieel en 
administratief niveau voor de burger.

• Sedert december 2005 bestaat er de spoedprocedure om een nieuwe 
elektronische identiteitskaart in zeer korte tijd te bekomen bij een nakende reis 
naar het buitenland (omzendbrief van 29 november 2005).
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• Het is bijgevolg de bedoeling dit najaar een nieuw ontwerp van 
omzendbrief aan de Minister voor te leggen om de uitreiking van VIK af 
te schaffen (enkel nog in bepaalde gevallen mogelijk in het 
hoofdbestuur te Brussel).  De afschaffing zal geschieden met een
overgangstermijn van een 6-tal maanden zodat de gemeenten en de 
media ruimschoots de tijd hebben om de burgers van deze nieuwe 
situatie te informeren. Binnenkort wordt tevens overleg gestart met 
ZETES om de spoedprocedure Eid (van 2 à 4 dagen) nog te kunnen 
versnellen en de kostprijs van een identiteitskaart in spoedprocedure te 
verlagen.
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