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Veelgestelde vraag over de nieuwe eID: Welke procedure dient gevolgd te worden bij niet-mobiele personen? 

In afwachting van een stabiele en gebruiksvriendelijke mobiele oplossing, wordt er een vrijstelling van vingerafdrukken 
voorzien voor niet-mobiele personen. Daarbij dient aan de voorwaarden te zijn voldaan (vb. medisch attest). Deze 
uitzondering geldt niet voor gedetineerden en geïnterneerden. 
Meer info: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/reglementering/onderrichtingen/ 
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Betreft: Planning uitrol nieuwe eID met vingerafdrukken 

 

Mevrouw, Mijnheer, 
 

Met [ENOT]3862687 (20/08/2020) en [ENOT]3891551 (13/10/2020) deelden we u mee welke 
voorbereidende acties aan de BELPIC-werkstations dienden te gebeuren alvorens de nieuwe eID met 
vingerafdrukken te kunnen veralgemenen.  
 
De voorbereidingen die zowel een upgrade van het ARH-toestel als de installatie van Belpic V29 
inhouden, gevolgd door een test van de biometrische apparatuur dienden uiterlijk 30/10/2020 
afgerond te worden. Indien dit nog niet werd gedaan, dient u hiervan dringend werk te maken. 
Anders riskeert u vanaf de geplande omschakeldatum niet langer elektronische identiteitskaarten 
voor Belgen te kunnen uitreiken. Enkel op pc’s met Belpic V29 kunt u nieuwe eID’s met 
vingerafdrukken aanvragen! 
 

Gemeenten die nog geen nieuwe eID’s met vingerafdrukken uitreiken, kunnen hieronder de 

omschakeldatum van hun provincie terugvinden: 

 

Planning uitrol eID met RFID 

do12/11/2020 ma16/11/2020 di17/11/2020 do19/11/2020 ma23/11/2020 do26/11/2020 

Oost-Vlaanderen Antwerpen Waals-Brabant West-Vlaanderen Namen Luik 

   Henegouwen Vlaams-Brabant Brussel Limburg Luxemburg 

 
Vanaf 01/12/2020 zal Belpic V27 geblokkeerd worden. Het zal dan niet langer mogelijk zijn om met 
deze Belpic-versie in te loggen. 
 

Bij de nieuwe identiteitskaart hoort een aangepaste aanvraag- en activeringsprocedure. Het is 
daarom belangrijk dat de biometrische apparatuur op een correcte manier is geïnstalleerd. U kan dit  
controleren door gebruik te maken van de specimenkaart die u enige weken terug werd toegestuurd. 
 
Mocht u dergelijke controle nog niet hebben uitgevoerd, vragen wij u dit alsnog te doen en in ieder 
geval vóór de omschakeldatum en op elk loket met biometrische apparatuur. Voor meer informatie 
hierover, verwijzen we u naar de bovenvermelde communicaties. 
 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/reglementering/onderrichtingen/
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In het geval u nog bijkomende informatie wenst, vragen hebt over de te volgen procedure of 
problemen ondervindt tijdens de installatie, kan u contact opnemen met de helpdesk BELPIC  
(02/518.21.16 - Helpdesk.Belpic@rrn.fgov.be ). 
 
 

Hoogachtend, 

 

 

 

Jacques WIRTZ 

Directeur-generaal 
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