I.T. 180 – BESTAAN VAN HET IDENTITEITS- EN HANDTEKENINGSCERTIFICAAT
Algemeenheden
Met toepassing van de wet van 25 maart 2003 (B.S. van 28 maart 2003, Ed. 4) worden de gegevens die
worden opgeslagen en bewaard in het Rijksregister van de natuurlijke personen aangevuld met het
identiteits- en handtekeningscertificaat dat voorkomt op de elektronische identiteitskaart.
De nummers van deze twee certificaten en het nummer van de elektronische identiteitskaart worden
opgenomen in het informatietype 180.
Vanaf 16 januari 2007 zal nog enkel het nummer van de elektronische identiteitskaart en de eventuele
aanwezigheid van de certificaten in het IT180 worden opgenomen.
Het elektronisch identiteitsdocument voor de Belgische kinderen jonger dan 12 jaar bevat alleen het
identiteitscertificaat (koninklijk besluit van 18 oktober 2006 – B.S. van 31 oktober 2006, Ed. 2). Dit
certificaat kan geactiveerd worden vanaf de leeftijd van 6 jaar. De eventuele aanwezigheid van het
identiteitscertificaat wordt eveneens opgenomen in het IT180.
De invoering van de informatie in het IT180 gebeurt automatisch bij het afleveren van de
identiteitskaart. De annulatie gebeurt eveneens automatisch bij revocatie van de kaart.

OPMERKING:
Het is absoluut noodzakelijk om, zoals het de regel is voor elke bijwerking van een informatiegegeven in
het Rijksregister, na te gaan of, na de activering van de kaart, de automatische registratie van de
bovengenoemde informatiegegevens wel degelijk heeft plaatsgevonden. Het kan immers gebeuren dat,
als gevolg van een technisch probleem, de autogeneratie van de informatietypes 180 en 195 niet werd
uitgevoerd.
In dat geval moeten ze afzonderlijk in het rijksregisterdossier worden ingegeven, met inachtneming van
de structuren die in deze onderrichtingen worden beschreven.

Samenstelling
•

Operatiecode (O.C.) :

10, 12 en 13

•

Dienstcode (D.)

:

0

•

Informatiedatum

:

de datum waarop de certificaten geactiveerd werden;

•

Kaartnummer

:

het nummer van de elektronische identiteitskaart in 12 cijfers; het nummer
begint met 590, gevolgd door een volgnummer in 7 cijfers, en het
controlegetal van 2 cijfers;
het nummer van het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen
onder de twaalf jaar begint met 610;
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•

Certificaat 1 en 2

:

het nummer van het certificaat in 39 cijfers - (Structuur a);

•

Certificaat 1 en 2

:

de eventuele aanwezigheid van de certificaten (Structuur b);
de informatie wordt als volgt weergegeven:
0 = geen certificaat
1 = certificaat.

Structuren
a)

Structuur met informatiedatum vóór 16 januari 2007.
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b)

J
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Structuur met informatiedatum vanaf 16 januari 2007.
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CERT. 1
0 of 1

CERT. 2
0 of 1

Controles
Naast de standaardcontroles worden volgende specifieke controles uitgevoerd:
Het kaartnummer en de twee certificaten mogen enkel numerieke tekens bevatten;
Er moeten steeds 2 certificaten ingevuld worden.
Er is geen controle op het overeenstemmende kaartnummer in het IT195 van het dossier.
Er moet in ieder geval over gewaakt worden dat er overeenstemming blijft bestaan tussen de
informatie omtrent de verschillende kaarten in de beide informatietypes.
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Afdruk
1. Bij ondervragingen 61, 64, 65, 66 en 67, en bij bijwerking 99 :
Nederlands:
180 (CER) dd.mm.eejj I.K. : xxx-xxxxxxx-xx
Nr.Certif. 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nr.Certif. 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Frans:
180 (CER) dd.mm.eejj C.I. : xxx-xxxxxxx-xx
No.Certif. 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
No.Certif. 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Duits:
180 (ZER) dd.mm.eejj Bear. : xxx-xxxxxxx-xx
Zertif.nr. 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zertif.nr. 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Dossier met historiek (ondervragingen 75, 76, 78 en 79) :
Nederlands:
180 dd.mm.eejj

I.K. : xxx-xxxxxxx-xx
Nr. Certif. 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nr. Certif. 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Gesupprimeerd op ddmmjjjj)

Frans:
180 dd.mm.eejj

C.I. : xxx-xxxxxxx-xx
No. Certif. 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
No. Certif. 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Supprimé le jjmmaaaa)

Duits:
180 dd.mm.eejj

Bear. : xxx-xxxxxxx-xx
Zertif.nr. 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zertif.nr. 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Aufgehoben am ttmmjjjj)
de

Opmerking : de 4

3.

lijn wordt alleen weergegeven als het IT180 geannuleerd is.

Vanaf 16 januari 2007 vermeldt het IT180 in beide afdrukken nog slechts het kaartnummer
en de aanduiding 0 of 1 (zonder tekst).
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