
Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische 
identiteitskaarten van Belg – Samenvatting van de belangrijkste 
nieuwigheden en aanpassingen. 
 
Inleiding 
 

• Voornaamste eID-toepassingen, alsook een korte beschrijving van de verschillende 
projecten die te maken hebben met de eID (fraudebestrijding, integraties van de 
gegevens van de SIS-kaart op de eID, constante verbetering van het 
productieproces) en met de digitalisering van de identiteitsdocumenten 
(verblijfsdocumenten en –kaarten voor vreemdelingen, Kids-ID, kaarten voor Belgen 
in het buitenland). 

 
Hoofdstuk I: Wettelijke en reglementaire fundamenten 
 

•  Bijwerking van de lijst van de belangrijkste wetten en koninklijke besluiten.  
 

• Juridisch kader van de elektronische handtekening.  
 
Hoofdstuk II: De partners van de gemeenten in het uitreikingsproces 
 

• Toevoeging van de verschillende diensten die aangeboden worden door de 
Algemene Directie Instellingen en Bevolking (Helpdesk Belpic, Helpdesk DOC STOP, 
Dienst Bevolking en Identiteitskaarten,…).  

 
• Uitleg over de certificatieautoriteit en over de informatie over de certificaten die deze 

ter beschikking stelt. 
 
Hoofdstuk III: Beschrijving van de elektronische identiteitskaart voor Belgen 
 

• Meer uitleg over de gegevens die vermeld staan op de eID.  
 

• Vanaf 1 maart 2010 zullen alle gecreëerde basisdocumenten aanleiding geven tot de 
creatie van eID met barcode. De gemeenten zullen de komende weken dus enkel 
nog kaarten met een barcode krijgen. Die barcode is een bijkomend 
veiligheidselement.    

 
• Geldigheid van de kaart behouden indien een burger van één taalgebied naar een 

ander verhuist (omzendbrief van 3 januari 2006).  
 

• Geldigheid van de kaart behouden in geval van vertrek naar het buitenland (met 
eventuele terugkeer naar België) tot de geldigheidslimiet van de genoemde kaart (de 
kaart moet niet meer geannuleerd worden voor schrapping voor het buitenland). 
Nieuwe procedure voor de bijwerking van het adres op de chip (omzendbrief van 31 
oktober 2008).  

 



• Toevoeging van een punt over het verplicht bij zich hebben van de eID vanaf 15 jaar 
– herinnering dat het belangrijk is om de eID altijd bij zich te hebben en aan de 
eventuele sancties indien men geen geldige eID bij zich heeft – aanmaak van een 
bijlage om de burger te informeren (omzendbrief van 5 juni 2008).  

 
• Aanpassing van de fabricatieprijs van de eID van 10 naar 12 euro sinds 1 april 2010.  

 
• Herneming in het Centrale Bestand van de Identiteitskaarten van de foto van de 

houder die overeenkomt met zijn laatste kaart. Vergelijking mogelijk tussen de foto 
die opgeslagen is in het Belpic-systeem en de houder van een kaart (Wet van 15 mei 
2007).  

 
• Toevoeging van een punt met uitleg over de identiteitscontrole. 

 
 
Hoofdstuk IV: Uitreikingswijze van de elektronische identiteitskaart 
 

• Toevoeging van een beschrijving van het geautomatiseerde en gecentraliseerde 
beheer van de toegangsrechten van de gemeente tot het Belpic-systeem 
(veranderingen aan het personeel dat elektronische identiteitskaarten mag afleveren).  

 
• De annulatiecodes die gebruikt moeten worden voor de eID (belang van annulering 

van de kaart en betekenis van de codes – bijlage 15 met de codes en hun betekenis).  
 

• Preventie van identiteitsfraude bij de afgifte van een eID of een attest van verlies, 
diefstal of vernietiging.  

 
• Download van de oproepingen door de gemeente via het Belpic-systeem (opvolging 

verzekerd door ADIB).  
 

• Verplichte vermelding in de oproeping van het feit dat de kaart die momenteel in het 
bezit is van de burger, geannuleerd zal worden in het Centrale Bestand van de 
Identiteitskaarten als de burger zich niet bij de dienst Bevolking van de gemeente 
aanbiedt binnen de 3 maanden na de datum die aangegeven wordt door deze dienst 
op de oproeping (omzendbrief van 28 februari 2008).  

 
• Aanpassing/aanmaak van de oproepingsmodellen: vervanging van een 

« geplastificeerde » identiteitskaart door een elektronische identiteitskaart; 
vervanging van een vervallen elektronische identiteitskaart door een nieuwe 
elektronische identiteitskaart; toekenning van een eerste elektronische identiteitskaart 
aan burgers van 12 jaar oud. 

 
• Bijzondere tekens voor bepaalde persoonlijke gegevens van de burger. 

 
• Samengestelde namen en hun codering (vaak voor namen van buitenlandse 

oorsprong).  
 

• Aanvaardbaarheid van de handtekening van de kaarthouder. 



 
• Nieuwe procedure voor de verwerping van de niet-conforme basisdocumenten 

(nieuwe nomenclatuur van verwerpingscodes met uitleg – nieuwe bijlagen 4a, 4b et 
4c). 

 
• Beleid van herinneringen indien de burger zich niet aanbiedt om zijn basisdocument 

in te vullen of om zijn elektronische identiteitskaart op te halen. Termijnen voor de 
herinneringen waarin voorzien wordt voor de vervanging van een ‘geplastificeerde” 
identiteitskaart door een elektronische identiteitskaart (omzendbrief van 28 februari 
2008), aangepast aan het geval waarin een vervallen elektronische identiteitskaart 
vervangen wordt door een nieuwe elektronische identiteitskaart. De principes blijven 
identiek voor de annulering van de te vervangen kaart (voor de burger die zijn BD niet 
is komen invullen: annulering van de huidige kaart 3 maanden na de datum die 
aangegeven wordt op de oproepingsbrief of 1 jaar voor de gevallen van tijdelijke 
afwezigheid; voor de burger die zijn aangemaakte elektronische identiteitskaart niet is 
komen ophalen bij de gemeente: annulering van de huidige kaart 3 maanden na de 
datum die vermeld werd op de 1e oproepingsbrief of 1 jaar voor de gevallen van 
tijdelijke afwezigheid). 

 
• Mogelijkheid voor de burger om zijn codes opnieuw aan te vragen (in geval van 

verlies), zelfs wanneer de kaart reeds actief is (nieuwe procedure) Oplossingen in 
geval van niet-ontvangst, vergeten, verlies of blokkering van de codes (zie ook bijlage 
9). In geval van niet-ontvangst of verlies van deze codes, kan de burger natuurlijk 
vragen om zijn codes opnieuw te laten afdrukken door zich aan te melden bij de 
dienst Bevolking van de gemeente, maar de gemeente kan deze aanvraag van de 
burger eveneens aanvaarden via telefoon of e-mail. Sinds 22 april 2010 is het 
eveneens mogelijk oor de burger om een herafdruk van zijn pin-/pukcodes te vragen 
via onze website www.ibz.rrn.fgov.be (Identiteitsdocumenten en elektronische 
kaarten – eID – pin-pukcodes) 

 
• Beschrijving van speciale gevallen tijdens de activering. 

 
• Model van volmacht voor de activering en het afhalen van de elektronische 

identiteitskaart (bijlage 27). Eveneens voor speciale gevallen. 
 
 
Hoofdstuk V: Speciale gevallen 
 

• Versturen van opvolgingslijsten naar de gemeenten voor de gevallen van tijdelijke 
afwezigheid (voor de annuleringen van kaarten na 1 jaar). 

 
• Nieuwe procedure voor de aanpassingen van het adres op de chip van de kaart van 

een burger die zijn vertrek naar het buitenland aankondigt. 
 
 
Hoofdstuk VI: Verlies, diefstal of vernietiging van de elektronische identiteitskaart 
 

• Nieuw attest van verlies, diefstal of vernietiging van een eID of vreemdelingenkaart – 
Bijlage 12 (vollediger, met adviezen voor de burger, zowel voor de gemeente als voor 
DVZ en de ADIB, rekening houdend met DOC STOP). 



 
• Herwerkt hoofdstuk in functie van de nieuwe bijlage 12 en de lancering van de 

helpdesk DOC STOP (procedure die gevolgd moet worden in geval van verklaring 
van verlies, diefstal of vernietiging van de burger, bij de gemeente, de politie of de 
helpdek DOC STOP). 

 
• Sinds februari 2010 is het mogelijk om op de bijlage 12, die aangemaakt wordt door 

de Belpic-toepassing, de foto van de burger af te drukken. De foto wordt gehaald uit 
de database van de foto’s die zich bij het Rijksregister bevindt. Een goede 
vergelijking aan de hand van foto’s is een belangrijke stap in de strijd tegen 
identiteitsfraude. 

 
• Nieuwe uitleg over CHECKDOC en DOC STOP (omzendbrief van 16 december 

2008). 
 
 
Hoofdstuk VII: Diverse bepalingen betreffende de afgifte van de identiteitskaarten 
 

• Nieuwe procedure voor de facturatie van de elektronische identiteitskaarten 
(geautomatiseerd, betere opvolging). 

 
• Diefstallen van documenten bij de gemeentebesturen: tussenkomst van DOC STOP 

(omzendbrieven van 5 januari 2006 en 16 december 2008). 
 
 
Hoofdstuk VIII: Spoedprocedure voor de afgifte van de elektronische identiteitskaart 
 

•  Nieuw hoofdstuk (omzendbrief van 29 november 2005). Beschrijving van de 
verschillende procedures en hun kostprijs. 

 
 
Hoofdstuk IX: Uitzonderlijke procedure: Terugbetalingen en verrichtingen in geval van 
gebreken aan de kaart  
 

• Nieuw hoofdstuk gewijd aan terugbetalingen en verrichtingen volgens de gebreken 
aan de kaart (defecte kaarten, losgekomen chips…). De verrichtingen moeten 
gebeuren door de gemeente of de burger. Lijst van bewijzen en bewijsstukken – Te 
leveren bewijzen. In te vullen formulieren beschikbaar op de website 
www.ibz.rrn.fgov.be  – Opvolging van de aanvragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Andere: 
 

• Toevoeging van een woordenlijst. 
 
• Verschillende aangepaste bijlagen en nieuwe bijlagen. 

 
• Verwijdering van de bijlagen 6, 9bis, 10 ,10bis en 11.  

 
• Nieuwe versies van de Belpic-toepassing 20.03, 20.04 en 20.05. 

 
• Websites www.ibz.rrn.fgov.be (Deel eID: wetgeving, FAQ, technische aspecten, 

documentatie…) en website gewijd aan de toepassingen van de eiD 
http://www.mybelgium.be 


