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Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

Algemene Directie Instellingen en Bevolking 
Bevolking en Identiteitsdocumenten 

 

 

Aan de dames en heren Burgemeesters 

Aan de bevolkingsdiensten 

Ter informatie aan: 

de dames en heren Provinciegouverneurs 

de dames en heren Zonechefs van de  

Lokale Politie 

 

Uw contactpersoon T Uw kenmerk Bijlagen 

Tom Bols 02 518 24 11    

    
E-mail F Ons kenmerk Brussel 

tom.bols@rrn.fgov.be  02 518 29 11 III21/724/R/162/21 26/04/2021 

 

Betreft: Identiteitskaarten met een geldigheidsduur beperkt tot 1 jaar - Tijdelijke onmogelijkheid om 

vingerafdrukken te geven. 

 

Beste, 

 

Bij omzendbrief van 14 september 2020 en naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 18 juni 2020 

tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 

vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, hebben wij u op de hoogte gebracht van de belangrijkste 

wijzigingen die door het koninklijk besluit van 10 december 2019 (Belgisch Staatsblad van 20 december 2019) 

zijn aangebracht aan het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten, teneinde de 

Belgische elektronische identiteitskaart (eID) met vingerafdrukken veralgemeend in te voeren in alle gemeenten 

van het Koninkrijk. 

 

Onder de wijzigingen die zijn aangebracht aan het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de 

identiteitskaarten en overeenkomstig artikel 4, 3, van de Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van 

burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun 

recht van vrij verkeer uitoefenen, bepaalt artikel 3, §5, zesde lid van het koninklijk besluit dat een identiteitskaart 

zonder vingerafdrukken afgegeven wordt met een geldigheidsduur van 12 maanden indien er tijdelijk van 

geen enkele vinger een afdruk kan worden gemaakt omwille van een fysieke beperking of een ziekte . 

 

Wij willen er u graag van op de hoogte brengen dat de versie RAPC Belpic V30 tussen 15 april en 23 april 2021 

ter beschikking werd gesteld van de gemeenten om te worden gedownload, en dat alle Belgische gemeenten 

dus voortaan de mogelijkheid hebben een identiteitskaart zonder vingerafdrukken uit te reiken met een 

geldigheidsduur die beperkt is tot twaalf maanden. 

 

We herinneren u eraan dat de voorkeur steeds moeten worden gegeven aan de aanvraag van een elektronische 

identiteitskaart met vingerafdrukken. Indien er om fysieke redenen echter tijdelijk van geen enkele vinger een 

afdruk kan worden gemaakt, kiest de gemeenteambtenaar in Belpic de optie "Tijdelijk vrijgesteld (kaart van 1 

jaar)" (V30) of “Vrijstelling (Tijdelijk)” (Belpic 2.0) en wordt een identiteitskaart met een geldigheidsduur van twaalf 

maanden aangevraagd. De gemeenteambtenaar voert zijn PIN-code in ter validatie. 
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De klaarblijkelijke aard van deze onmogelijkheid wordt beoordeeld door het gemeentebestuur. In geval van twijfel 

moet een medisch attest van minder dan één maand oud worden overgelegd. 

Deze identiteitskaart met een geldigheidsduur van 12 maanden is niet bedoeld voor een persoon die zich 

onmogelijk kan verplaatsen. 

Deze identiteitskaart zal aan de gemeenten in rekening worden gebracht tegen hetzelfde tarief als een 

identiteitskaart met een geldigheidsduur van 10 jaar. 

 

De Algemene Onderrichtingen betreffende de Belgische elektronische identiteitskaarten (eID) zullen in mei 

worden aangepast. Dit zal u tijdig worden meegedeeld.  

 

Ten slotte, om de goede werking van de nieuwe contactchip te garanderen, herinneren we u eraan dat het 

verplicht is om uiterlijk tegen 15 mei 2021 Belpic 2.0 te installeren, na RAPC Belpic V30 correct te hebben 

geïnstalleerd. 

 
 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Jacques WIRTZ 

Directeur-generaal 
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