Elektronische vreemdelingenkaart.

Alles begon in 2006 met een proefproject in vier gemeenten (Ukkel, Tubeke, Antwerpen en Kelmis) met het oog op de
geleidelijke vervanging van de witte, gele en blauwe kartonnen vreemdelingenkaarten door een elektronisch document.
Meerdere doelstellingen werden beoogd.
Natuurlijk zal de vervanging van kartonnen kaarten door kunststof documenten die met hoogwaardige apparatuur
gepersonaliseerd zijn en die voorzien worden van moeilijk te reproduceren echtheidskenmerken, namaak en vervalsing
verder bemoeilijken. Net zoals de eID voor Belgen zullen die documenten authentieke kenmerken hebben die moeilijk
nagebootst kunnen worden.
De moderne chip kaart heeft ook een hoge sociale waarde en komt tegemoet aan nieuwe maatschappelijke noden. Ze
vormt de hoeksteen van het e-government (e-loket, tax on web,...) en zal de vreemdeling de mogelijkheid bieden via
elektronische identificatie documenten elektronisch te ondertekenen. (commerciële transacties en andere
verrichtingen online).
De nieuwe elektronische kaart laat de vreemdeling toe om online informatie uit te wisselen met de administratie of privébedrijven op basis van een elektronisch beveiligde verbinding, ongeacht de plaats of tijd.
Er is een vreemdelingenkaart voor EU-vreemdelingen :

En één voor niet-EU-vreemdelingen :

Op 1 februari 2008, na een positieve evaluatie van het proefproject, heeft de Ministerraad groen licht gegeven voor een
veralgemeende afgifte van de elektronische vreemdelingenkaart.
Er was veel werk nodig om de gemeentebesturen uit te rusten. Het personeel van de gemeenten en de medewerkers
van onze Algemene Directie (met name de medewerkers van de helpdesk Belpic die reeds competent zijn wat de eID
betreft) kregen opleiding. Er werden overgangsmaatregelen genomen betreffende de adreswijzigingen en het verlies/de
diefstal van kaarten. In de gemeenten en in de regionale afvaardigingen van het Rijksregister werd een nieuwe versie
van de toepassing Belpic geïnstalleerd.
De eID-coördinatoren en de Helpdesk Belpic ondersteunden de gemeenten maximaal bij de omschakeling. De eID
coördinatoren verzorgden verschillende opleidingen voor het gemeentepersoneel, zoals bijvoorbeeld een opleiding over
de specifieke procedures met betrekking tot de vreemdelingenkaart.
De algemene roll-out ging van start in Melle (Oost Vlaanderen) op 11 juni 2008. Op 5 november 2008 schakelde
Moeskroen als laatste gemeente over.
Dankzij de goede samenwerking tussen de ADIB, de firma's voor informatica-onderhoud en het personeel van de
gemeentebesturen werden alle gemeenten van het Koninkrijk uitgerust in minder dan vijf maanden tijd.
Op 31 december 2008 hadden al meer dan 200.000 vreemdelingen een elektronische kaart: een echt succes !

Om meer te weten over de elektronische vreemdelingenkaart :
http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=567&L=1

