Stand van zaken eID
Stand van zaken op het vlak
van uitreiking eID in België
------------•

Aantal aangemaakte kaarten : 7.152.000

•

Aantal geactiveerde kaarten : 7.045.000

•

Aantal actieve kaarten bij burgers: 6.620.000

-

Volledige uitreiking van de eID zal, zoals voorzien, zijn
beëindigd in najaar 2009

-

Vervanging van de huidige eID na termijn van 5 jaar start in juni
2008 in de 11 toenmalige pilootgemeenten, die zijn begonnen
met de uitreiking eID in voorjaar 2003.
1

Vervanging kaart door eID
Vervanging van de “niet-vervallen” identiteitskaarten
(oud model) door eID
----------------------------•

KB van 18.01.2008 (B.S. van 28.02.2008) en omzendbrief van 28.02.2008

•

Toelichting wettelijke basis : artikel 2 van KB van 25.03.2003 (BS van
28.03.2003) en KB van 01.09.2004 (BS van 15.09.2004)
-> Vervanging van iedere identiteitskaart door eID over 5
jaar in periode van september 2004 tot
september 2009, dus ook voor kaarten met
vervaldatum na september 2009.

2

Vervanging kaart door eID
•

Procedure als burger niet reageert op zijn oproepingsbrief voor
bekomen eID :

-

1ste herinnering na 1 maand

-

2de herinnering na 2 maanden en na onderzoek binnen de 15
dagen

-

3 maanden na datum oproeping geschiedt de annulering van
de bestaande identiteitskaart van de burger.
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Vervanging kaart door eID
•

Procedure als burger zijn eID niet komt afhalen :

-

Herinnering vanaf de 15de dag na de levering van de eID op de
gemeente

-

Na 1 maand zoekt de gemeente contact met de burger voor de
afhaling en activering van de eID

-

3 maanden na de eerste herinnering wordt de niet-afgehaalde
eID geannuleerd met code “Titularis niet gekomen” en
vernietigd.

NB
De termijn van uitreiking eID voor burgers die als “tijdelijk
afwezig” zijn opgenomen in de registers (art. 18 van KB van
16.07.1992 betreffende de bevolkingsregisters) wordt gebracht
op maximaal 1 jaar.
___

4

