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1. Aanmelden 
 

Door te dubbelklikken op het icoon Belpic, start u het hoofdmenu voor de aflevering van de 

elektronische kaarten. 

Afhankelijk van de configuratie die u gekozen hebt (zie menu – systeeminstellingen – tabblad 

“applicatie”), kunt u de volgende boodschap krijgen: 

 

 

 

 

Deze boodschap vraagt u om uw eID kaart of uw elektronische vreemdelingenkaart in één van de 

kaartlezers te plaatsen. Deze kaartlezer zal dan automatisch door het systeem herkend worden als 

ambtenarenlezer. Een kaartlezer zonder klavier (vb. ACR 38U,…) kan ook als ambtenarenlezer 

worden gebruikt. Het is dus toegelaten om van ambtenarenlezer te wisselen telkens wanneer u inlogt 

op Belpic. Indien u deze boodschap niet krijgt, dan zal de Belpic applicatie zelf de ambtenarenlezer 

kiezen en dit op basis van de vorige aanmelding. 

 

Opmerking: 

Indien u als foutboodschap “geen identiteitskaart aanwezig” ontvangt, is er waarschijnlijk een 

probleem ofwel met de elektronische kaart ofwel met de kaartlezer. Door op “OK” te klikken, komt u 

toch in de Belpic-toepassing terecht en heeft u toegang tot het menu “systeeminstellingen” waar u de 

kaartlezers kunt controleren. 

 

Eenmaal de kaart in de lezer steekt, moet u enkele ogenblikken wachten om de lezer de tijd de geven 

de kaart te herkennen. Vervolgens klikt u op “OK” en krijgt u het scherm voor het aanmelden. 

 

Werkt u op een biometrisch station dan zal u tijdelijk het onderstaande scherm zien. 
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Vervolgens krijgt u het volgende scherm: 

 

 
 

Links ziet u de menustructuur van de Belpic-toepassing, met daarboven de ruimte voor de foto. 

In de statusbalk (onderaan op het scherm) ziet u de status van de connectie. Bij opstart van de 

toepassing zal er “Niet geconnecteerd” vermeld staan. Eens u aangemeld bent, worden er in de 
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statusbalk ook richtlijnen en/of foutmeldingen weergegeven. Op dat moment wordt de statusbalk geel 

opgelicht. 

 

Hoe gebeurt de aanmelding? 

 

1. Uw elektronische kaart bevindt zich al in de ambtenarenlezer.  

2. Druk op de knop <Aanmelden> om de identificatieprocedure te starten. De kaartgegevens 

worden ingelezen en de connectie met het Rijksregister wordt voorbereid. 

3. Het programma vraagt u om uw pincode in te geven op het klavier van de ambtenarenlezer of 

op het klavier van de RAPC in het geval van een kaartlezer zonder pinpad en te bevestigen 

met “OK”.  

4. De boodschap van de dag verschijnt. Sluit het venster nadat u de boodschap van de dag heeft 

gelezen (of afgedrukt). 

5. Na enkele seconden bent u verbonden met het Rijksregister (de statusbalk onderaan het 

scherm bevestigt deze status) 

 

Ingeval van foutboodschap tijdens deze procedure, is er waarschijnlijk een probleem met de 

netwerkconnectie (lokaal of naar Brussel), met de server (lokaal of in Brussel) of met uw machtiging 

als ambtenaar. 

 

Eenmaal aangemeld, hebt u toegang tot een gedeelte of de totaliteit van de menu’s van Belpic, 

afhankelijk van de door de ambtenaar ontvangen machtigingen. Volgende menu’s zijn beschikbaar na 

het tot stand komen van de verbinding met het Rijksregister: 

 

 Het menu “Aanmelden” 

 Het menu “Opzoeken identiteit” is beschikbaar voor iedere geconnecteerde ambtenaar. 

 Het menu “Biometrisch Station” bij RAPC met biometrische randapparatuur. De toegang 

tot dit menu vereist de machtiging PBI. 

 Het menu “Elektronische identiteitskaart”: de toegang tot dit menu vereist de PBE 

machtiging. 

 Het menu “Kids Kaart” vereist de machtiging PKD. Vanaf de versie 20.01 van de Belpic 

applicatie werd de Kids-ID en zijn functionaliteiten opgenomen in de toepassing. 

 Het menu “Vreemdelingenkaart” vereist de machtiging BFO. Deze kaart en haar 

functionaliteiten werd vanaf de versie V20.02 van de Belpic applicatie in deze toepassing 

opgenomen. 

 Het menu “Geweigerde kaarten” vereist de machtiging PCR. 

 Het menu “Aangevraagde kaarten” vereist de machtiging PLA voor een overzicht per NIS. 

 Het menu “Klassieke transacties” is beschikbaar voor iedere geconnecteerde ambtenaar. 

 Het menu “Convocatielijsten”: de toegang tot dit menu vereist de machtiging PLC. 

 Het menu “Werktuigen” 

 Het menu “Systeeminstellingen” 

 Het menu “Raadplegen Log” 

 Het menu “Afmelden” 
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Zoals u kunt vaststellen, verschijnt er een rode “P” in de statusbalk onderaan uw scherm. Deze “P” 

betekent dat u verbonden bent met de productie-omgeving van Belpic en niet met een testomgeving. 
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2. Identiteit opzoeken 
 

Vooraleer een elektronische kaart kan aangevraagd worden, dient de identiteit van de betrokken 

persoon gecontroleerd te worden. Eender welke actie u voor een bepaalde kaart wenst uit te voeren, 

zal steeds dienen voorafgegaan te worden door een opzoeking van de identiteit van de betrokkene. 

 

Deze opzoeking kan gebeuren op 3 verschillende manieren: 

 Op naam 

 Op Rijksregisternummer 

 Op kaartnummer 

2.1. OPZOEKEN OP NAAM 

 
 

Bij het opzoeken op naam zijn de verplichte velden aangeduid met een rood sterretje: 

 

 Naam (fonetisch) 

 Geboortedatum (JJJJ-MM-DD) 

 Geslacht 

 

Verder kunt u nog volgende gegevens opgeven: 

 

 Voornaam of 2 voornamen gescheiden door een komma 

 Tolerantie: hoeveel jaar mag de geboortedatum van de op te zoeken persoon afwijken van 

de opgegeven datum? (Vermeld in dit geval enkel het jaar en vermeld 0 in de velden 

maand en dag). 

 NIS code van de gemeente 

 Taal: standaard wordt de taal uit de systeeminstellingen overgenomen. 

 

Druk op de knop “Zoek” om de opzoeking te starten. 
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2.1.1. Resultaat van de opzoeking 

Eenmaal alle informatie gevonden werd, toont het volgende scherm de persoon of de lijst van 

gevonden personen. 

 

 
 

 
 

Door op het Rijksregisternummer (in het blauw) van de persoon te klikken, verkrijgt u zijn wettelijke 

gegevens (25).  
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2.2. OPZOEKEN OP HET RIJKSREGISTERNUMMER 

Als u beschikt over het Rijksregisternummer van de betrokken persoon kunt u via dit scherm heel 

eenvoudig zijn/haar dossier opvragen. Klik op het menu ‘Opzoeken identiteit’ – ‘Op 

rijksregisternummer’. U verkrijgt het volgende scherm: 

 

 
 

U dient het identificatienummer van de betrokken persoon op het Rijksregister in te voeren. 

 

Volgende opvragingen zijn mogelijk: 

 Een opvraging van het type 25 die de wettelijke gegevens zal weergeven.  

 Een opvraging van het type 27 die een historiek van de kaarten zal weergeven.  

 Een opvraging van het type 27 met de status van de certificaten. Na het weergeven van de 

historiek van de kaarten, geeft deze instructie de status van de certificaten weer van de 

laatste kaart indien deze elektronisch is. 

 Een opvraging van het type 61 welke de informatie van de bevolkingsfiche weergeeft. 

 Een opvraging Foto. Deze transactie geeft de foto en bepaalde gegevens weer van de 

laatste elektronische kaart. 

 

Opmerking: vraag systematisch een 25 en een 27 op om elke foutboodschap bij de volgende 

verrichtingen te vermijden. 
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2.2.1. Resultaat van een 25 transactie 

 

 

2.2.2. Resultaat van een 27 transactie 

 

 

 

 

Het resultaat van de opzoeking kan aanleiding geven tot volgende 4 situaties: 
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1) Geen kaart 

 

 
 

 

 

2) Elektronische kaart voor Belg 
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3) Elektronische kaart voor vreemdelingen 

 

      
 

 

4) Elektronische kaart voor vreemdelingen en elektronische kaart voor Belgen. 
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Vanaf Belpic V25.00 wordt er informatie betreffende de productiefase van de kaart toegevoegd in het 

antwoord van de TX27. Deze informatie wordt enkel voor de laatste kaart weergegeven als deze zich 

in de productiefase bevindt. 

De volgende fases worden weergegeven: 

Productiefase Beschrijving in 27 

Nog niet gestart Productie in afwachting 

DOCE/DRUK Personalisatie van de card body 

CHIP Personalisatie van de contactchip 

CERT Aanmaak van de certificaten 

RFID Personalisatie van de contactloze chip 

PROD Kaart geproduceerd 

CARS Kaart wordt geleverd 

PUKS PIN/PUK-codes verzonden 

GACH Kaart moet opnieuw aangemaakt worden 
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2.2.3. Resultaat van een 27 + Status van de certificaten 

 
 

Opmerking: De status van de certificaten wordt enkel weergegeven in het geval de laatste kaart 

elektronisch is en deze al geproduceerd of geactiveerd werd.  

 

Volgende gevallen kunnen voorkomen:  

 

 Een kaart zonder certificaten 
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 Een kaart met één certificaat  

 

 
 

 Een kaart met twee certificaten  
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2.2.4. Resultaat van een 61 transactie 

 
 

2.2.5. Resultaat van een foto opvraging 
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2.3. OPZOEKEN OP KAARTNUMMER  

Een opzoeking op kaartnummer kan gebeuren voor: 

 

 Een identiteitskaart voor Belgen en een kaart voor Belgische kinderen: zone IK/ID-NR 

 Het formaat van een kaart voor Belgen is: 

 aax-xxxxxxx-xx waar ‘aa’ het getal 59 is voor de eID kaart en 61 voor de Kids-ID. 

 x stelt een cijfer van 0 tot 9 voor. 

 Een kaart voor vreemdelingen: zone Vreemdelingenkaart Nr. 

Het formaat van een elektronische kaart voor vreemdelingen is  

- voor niet-biometrische kaarten : axxxxxxx-xx  waar ‘a’ de hoofdletter B is terwijl x een 

cijfer van 0 tot 9 voorstelt 

- voor biometrische kaarten : xxxxxxx-xx waar x telkens een cijfer van 0 tot 9 voorstelt. 

 Bij de ingave kan je switchen tussen de twee formaten door in de eerste positie 

 de spatietoets (formaat biometrische kaarten) of de letter B (formaat niet-biometrische 

kaarten) in te tikken. 

 

 
 

 

De zones « IK/ID-NR » en « Vreemdelingenkaart Nr. » zijn exclusief en verplichte velden. Er kan 

slechts een opzoeking op kaartnummer gebeuren wanneer één van beide velden ingevuld werd.  

 

Zoeken op kaartnummer levert als resultaat de historiek op van de betrokken kaart. 
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2.3.1. Opzoeking op een elektronische kaart voor Belgen 

 

2.3.2. Opzoeking op een elektronische kaart voor vreemdelingen 

 
 

Opmerking: Een opzoeking met een nummer van een papieren vreemdelingenkaart wordt niet 

ondersteund. 
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3. Biometrisch Station (NEW) 
 

Via het menu Biometrisch Station kan u biometrische gegevens (foto, vingerafdrukken en 

handtekening van een persoon) tijdelijk registreren in het centrale systeem van het Rijksregister  

(= kandidaat database). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de aanvraag van een eID,  

Kids-ID, vreemdelingenkaart en ook voor een paspoort via de toepassing Belpas van FOD 

Buitenlandse Zaken.  

 

Het menu voorziet de volgende mogelijkheid: 

 

 
 

3.1. DE FUNCTIE « FOTO, VINGERAFDRUKKEN, HANDTEKENING » 

 

Om de functie « Foto, Vingerafdrukken, Handtekening » van het menu «Biometrisch station» te 

gebruiken, moet eerst de identiteit van de persoon gecontroleerd worden. 

 

Sinds Belpic V25.00, worden de twee meest gebruikte opties automatisch aangevinkt: Inscannen Foto 

en Inscannen Handtekening. U kunt dit wijzigen door de nodige opties aan- of af te vinken. 

In oudere versies van Belpic worden de drie stappen automatisch op actief gezet en moet je afvinken 

wat niet nodig is. 

Voor het inscannen van de handtekening worden meerdere apparaten ondersteund: de Signpad 

(Stepover), de Topaz en de Fujitsu Scanner. Het eerste apparaat in deze lijst, dat beschikbaar is, wordt 

automatisch geselecteerd. 

 

Vanaf versie V27 zullen de foto en de handtekening die reeds beschikbaar zijn in de kandidaat DB van 

het Rijksregister, visueel worden weergegeven op het scherm. De zone "Foto van burger" zal de foto 

weergeven indien deze beschikbaar is. En de zone "Handtekening van burger" zal de afbeelding van 

de handtekening weergeven indien deze beschikbaar is. Zo kan de ambtenaar beslissen of hij de 

beschikbare foto en handtekening van de burger gaat gebruiken. 

 

 

Wanneer de ambtenaar naar het tabblad ‘Biometrisch Station’ gaat voor een burger wiens gegevens 

reeds opgeslagen werden: 

1) Zullen de foto en de handtekening van de burger onmiddellijk zichtbaar zijn op het scherm 

(zie voorbeeld hieronder); 

2) Zullen de aan te vinken vakken naast ‘Inscannen Foto’ en ‘Inscannen Handtekening’ 

uitgevinkt zijn. 
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Deze wijzigingen verhinderen de ambtenaar niet om de niet-geselecteerde vakken aan te vinken om de 

foto en/of de handtekening en/of de vingerafdrukken opnieuw in te scannen. 

 

 

In het vierkantje voor het aanvinkveld kan je de status van het inscannen volgen: 

 Leeg: nog uit te voeren 

 Groen: inscannen goed verlopen 

 Rood: scan geeft probleem 

 

 

 

 

3.1.1. BIOMETRISCHE FOTOGEGEVENS OPNEMEN 

De opname van de biometrische gegevens begint met de scan van een foto welke door de burger aan 

de gemeenteambtenaar overhandigd wordt. 

 

Zodra het scherm weergegeven wordt, legt de ambtenaar de foto van de burger, met de fotozijde naar 

beneden, op de glasplaat van de scanner, in de rechterbovenhoek. 
 

 
 

Vervolgens drukt hij op de knop “Start Scan”.  

Het scherm “Scan foto” wordt weergegeven. 
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Als eerste operatie zal de ambtenaar hier een gepast profiel dienen te selecteren i.v.m. het profiel van 
de burger. Dit gebeurt door op de knop “ICAO profiel” te drukken. 
 

 
 

Om aan de door de Europese Unie aanbevolen ICAO-norm te beantwoorden, gebruikt het 

Rijksregister 4 profielen voor de verwerking van de pasfoto’s van de burgers: 

 Volwassen persoon, Kaukasisch type 

 Volwassen persoon, niet Kaukasisch type 

 Kind, Kaukasisch type 

 Kind, niet Kaukasisch type 
 
De ambtenaar selecteert het profiel dat overeenkomt met de burger en zijn foto, en bevestigt zijn 

keuze. 

Het door de ambtenaar gekozen profiel verschijnt onderaan het scherm “Scan foto”.  
In dit stadium van het proces kan de ambtenaar: 
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2) Van profiel veranderen door te klikken op de knop “ICAO profiel”. 

3) De scan van de foto starten door te klikken op “Foto scannen”.  
 
Als de ambtenaar op de knop “Foto scannen” heeft geklikt, start de scanner, het kleine scherm 
“TWAIN Driver (32)” verschijnt.  
 

 
 

Vervolgens wordt het resultaat van de scan en van de ICAO-verwerking (toepassing Preface) 

weergegeven. 

Door op het icoontje  te drukken kan het resultaat van de ICAO behandeling ook afgedrukt 

worden. 
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De velden «Helderheid» en «Contrast» geven de mogelijkheid om die parameters aan te passen zodat 

de kwaliteit van de te scannen foto eventueel verbeterd kan worden. 

 

De zone Origineel bevat de scan van de foto van de burger zonder ICAO-verwerking. 

De zone Gecorrigeerde Foto bevat de scan van de foto van de burger met ICAO-

verwerking.  

 

Onderaan bevindt zich het resultaat van de ICAO-verwerking, correct of met fouten: 
 

1) De groene kleur wijst op een correcte ICAO-verwerking. 
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2) De rode kleur wijst op fouten tijdens de ICAO-verwerking van de foto. 
 

 
Aan de rechterkant van dit scherm bevinden zich, naast de reeds aanwezige knoppen, de knoppen 

waarmee de ambtenaar de gekozen foto kan valideren. De ambtenaar heeft 2 mogelijkheden: 
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1) Via «Aanvaard Originele foto» kan de gescande foto vóór ICAO-verwerking gekozen 
worden.  

2) Via «Aanvaard Gecorrigeerde foto» kan de foto, die het resultaat is van de ICAO-
verwerking, gekozen worden. 

 

Zodra het resultaat van de ICAO-verwerking geslaagd is, moet de ambtenaar de voorkeur geven aan 

de validatie van de foto met een geslaagde ICAO-verwerking. 

 

Eens de scan van de foto afgerond is, verschijnt het volgende scherm: 
 

 
 

 

Is de scan van de foto goed verlopen, verschijnt het groene veld voor het aanvinkveld. 

 

3.1.1.1. Foto met zwarte rand 

Vanaf Belpic V23.00 wordt na de ICAO validatie een extra validatie uitgevoerd om een mogelijke 

zwarte rand te detecteren.  

In uitzonderlijke gevallen blijft er, na ICAO validatie, een zwarte rand op de gecorrigeerde foto. In dit 

geval wordt een foutboodschap getoond. De ambtenaar moet nakijken of de foto correct onder de 

scanner geplaatst is, en moet een nieuwe scan uitvoeren door op “Foto scannen” te drukken. 
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Indien de foto de 2
e
 keer opnieuw een zwarte rand bevat, krijgt de ambtenaar opnieuw een 

foutboodschap te zien: 

 

 
 

 

 

De ambtenaar heeft dan de mogelijkheid om de foto opnieuw in te scannen en de originele foto of de 

gecorrigeerde foto te aanvaarden of te annuleren. De knop ‘Foto scannen’ blijft steeds beschikbaar.  
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3.1.2.BIOMETRISCHE VINGERAFDRUKKEN NEMEN 

Het proces voor de opname van de vingerafdrukken werd gewijzigd en stelt nu twee opties voor: 

1) de methode van de scanner 4+1 

2) de methode van de 1 vinger scan 

 

 
 

Hier kan de scanmethode gekozen worden, naargelang het doel van de scan (Belpic of Belpas) 
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Voor Belpas volstaat het om ‘1 vinger’ te kiezen. 
 

3.1.2.1. Scanmethode ‘4+1’ 

Wanneer de ambtenaar op de knop “Start Nieuwe Scan” drukt, opent het scherm “Capture Screen” om 

de afdrukken te kunnen nemen. Men moet beginnen met de rechterhand, daarna de linkerhand en 

vervolgens de 2 duimen. De opname van de afdrukken van de duimen is optioneel en zal enkel door 

het systeem gevraagd worden als de kwaliteit van de afdrukken van de overige vingers onvoldoende is 

(NFIQ 1, 2, 3). 

 

Het scherm “Capture Screen”, zoals afbeelding hieronder toont, maakt het mogelijk om: 

 

 de te nemen vingerafdrukken te tonen: de vingers waarvan de afdrukken genomen 

moeten worden, verschijnen in het groen; 

 

 
 

 via de knop “Cancel” terug te keren naar het vorige scherm “Cogent Vingerafdruk 

Scan”.  
 via de knop “Advanced Exception” fysieke afwijkingen te preciseren die kunnen 

verhinderen dat een vinger gebruikt kan worden voor het nemen van vingerafdrukken 

(gewond, geamputeerd) 
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 De knop “Force Capture” maakt het mogelijk om het nemen van de reeds op het 

scherm weergegeven afdrukken te forceren. 

 

 
 

Als de vingerafdrukken correct genomen zijn, verschijnen groene cirkels rond elke afdruk. Wanneer 

de burger twee keer een pieptoon hoort, mag hij zijn hand terugtrekken. 

 

 
 

Dezelfde bewerking dient voor de linkerhand uitgevoerd te worden. 
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Na het nemen van alle vingerafdrukken van beide handen, verschijnt het scherm “Inscannen 

Vingerafdrukken” opnieuw. Het scherm wordt aangevuld met 2 vingerafdrukken, gekozen door de 

Belpic toepassing i.f.v. de kwaliteit van de vingerafdruk.  
De toepassing Belpic berekent de beeldkwaliteit van de vingerafdrukken volgens 5 NFIQ-

kwaliteitsniveaus (NIST Fingerprint Image Quality, waarbij NIST het «National Institute of Standards 

and Technology» van de USA is, welke het formaat van de biometrische gegevens regelt): 
 

1= Uitstekend  

2 = Zeer goed  

3 = Goed 

4 = Redelijk  

5 = Slecht 
 
Indien de kwaliteit van de afdruk tussen 1 en 3 ligt, kiest de toepassing automatisch voor elke hand de 

wijsvinger. Anders zal de volgende vinger geselecteerd worden en zo verder, in de volgorde die door 

de Europese richtlijn aanbevolen is (middelvinger, daarna ringvinger, daarna duim).  
 

Voor elke vinger van de 2 handen wordt een nummering toegekend, beginnend bij de duim: 
 

   
  

Vanuit het scherm «Inscannen Vingerafdrukken» krijgt elke vinger zijn nummer, zijn kwaliteit en het 

resultaat van de afdruk (OK of -).  
De ambtenaar kan: 

 opnieuw beginnen met het nemen van vingerafdrukken door op de knop “Start 

Nieuwe Scan” te drukken; 

 het resultaat aanvaarden zoals weergegeven op het scherm door op de knop “Scan 
Registreren” te drukken. 
 
 

 
 

Wanneer de ambtenaar op de knop “Scan Registreren” drukt, wordt de scan van de vingerafdrukken 

naar het Rijksregister verstuurd en is de fase van scanning afgesloten en verschijnt het volgende 

scherm: 
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3.1.2.2. Scanmethode ‘1 VINGER’ 

 
 
Wanneer de ambtenaar op de knop « Start nieuwe Scan » drukt op het scherm “Vingerafdrukken 
inscannen” en na de methode van de 1 vinger scan gekozen te hebben wordt volgend scherm op de 
RAPC getoond: 
 

 
 

Het scherm « Inscannen vingerafdrukken» laat aan de ambtenaar toe:  

 

 De mogelijke vingers voor de scan te preciseren. De scan zal gestart worden met de 

vinger welke aangegeven wordt met een groen vierkantje.  

 Te preciseren welke de vingers zijn die tijdelijk (B) of definitief (A) ongeschikt zijn 

voor de opname van de vingerafdrukken. De twee pinken worden niet gebruikt in de 

scanoperatie.  

 Om de mogelijke vingers te selecteren heeft de ambtenaar twee mogelijkheden:  
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o Ofwel vinger per vinger  

 

 
 

o Ofwel in één operatie  

 

 
 

Zodra de ambtenaar de vingers voor de scan gekozen heeft, kan hij de scan starten door op de knop 

“Start scan” te drukken.  

Afhankelijk van de te scannen vinger zal het volgende scherm verschijnen:  
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De ambtenaar vraagt de burger de geselecteerde vinger op de scanner te plaatsen. De ambtenaar dient 

op het scherm van de RAPC te controleren of de vingerafdruk mooi in de hiervoor voorziene zone 

kadert. 
 

Goede positie vinger 

 
Slechte positie vinger 

 
 

Wanneer de kwaliteit van de scan van één vinger onvoldoende blijkt te zijn (NFIQ = 4 of 5), zal door 

het systeem een tweede poging voor de opname van de vingerafdrukken van dezelfde vinger ingelast 

worden. 
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Indien na de tweede poging de kwaliteit van de vingerafdrukken nog steeds onvoldoende blijkt te zijn 

zal de ambtenaar gevraagd worden te kiezen uit de resultaten van de eerste en tweede poging. 
 

 

 
 

Na bevestiging zal het systeem de ambtenaar uitnodigen de volgende vinger te scannen. 

 

Wanneer een reeds gescande vinger (duplicaat) nogmaals gescand wordt, zal de ambtenaar hiervan op 

de hoogte gebracht worden aan de hand van een boodschap op het scherm. De ambtenaar dient 

vervolgens te controleren of de burger wel de correcte vinger op de scanner gelegd heeft. Indien dit 

correct is, mag de ambtenaar de scan aanvaarden indien niet dient hij op “No” te drukken om 

vervolgens over te gaan tot het scannen van de juiste vinger. 
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Wanneer de scan uitgevoerd werd zal het scherm « Inscannen vingerafdrukken » getoond worden.  
 

 
 
Op dit scherm kan:  

 De kwaliteit van de weerhouden vingers bekeken worden. De indicatie  geeft aan 

welke vinger van de hand weerhouden werd voor het leveren van de vingerafdruk.  

 De ambtenaar kan de volledige scanoperatie herbeginnen. Hiervoor dient hij op de 

knop « Reset » te drukken.  

 Om de scan te valideren dient de ambtenaar op de knop « Voltooien » te drukken.  

Vervolgens wordt het volgende scherm getoond  
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Om de vingerafdrukken naar het Rijksregister te versturen dient de ambtenaar op de knop « Scan 

registreren » te drukken. Het volgende scherm verschijnt  
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3.1.3. SCAN VAN DE HANDTEKENING 

Afhankelijk van de geselecteerde scanner, wordt de overeenkomstige scan gestart.  

3.1.3.1. SignPad 

De ambtenaar drukt op de knop «Start Ondertekenen» van het scherm «Inscannen Handtekening». 
 

 
 

 Op het scherm verschijnt een rode rechthoekige zone met een klein handje dat ondertekent.  
 

 
 

 Op de signing pad verschijnt een rode rechthoekige zone met een ‘X’ om de plaats waar de 

handtekening moet komen aan te duiden.  

 De ambtenaar vraagt aan de burger om zijn handtekening te zetten. De burger zet zijn 

handtekening op de Signing Pad.  
 

 
 

 De ambtenaar gaat de handtekening van de burger op zijn scherm kunnen visualiseren.  
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 De ambtenaar valideert de handtekening van de burger door op de knop «Handtekening 

opslaan» te drukken. Daarna wordt de handtekening doorgestuurd naar het Rijksregister om 

opgeslagen te worden.  

 

Na verwerking verschijnt het volgende scherm: 
 

 
 
De biometrische gegevens zijn nu opgenomen en verzonden naar het Rijksregister. 
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3.1.3.2. Topaz 

De ambtenaar drukt op de knop «Tekenen» van het scherm «Belpic Topaz». 

 

 
 

 Op de Topaz verschijnt onderaan een rechthoekige zone. De ambtenaar vraagt de burger om 

daar zijn handtekening te plaatsen. De burger zet zijn handtekening op de Topaz.  

 De handtekening van de burger wordt in real-time getoond op het scherm van de ambtenaar. 

 

 

 
 De ambtenaar vraagt de burger om de handtekening te bevestigen door op de OK knop 

rechtsboven in het scherm van de Topaz te drukken. 
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 Van zodra de burger de handtekening bevestigd heeft, wordt de knop «accepteren» 

beschikbaar voor de ambtenaar. 

 

 
 

 De ambtenaar valideert de handtekening van de burger door op de knop «Accepteren» te 

drukken. Daarna wordt de handtekening doorgestuurd naar het Rijksregister om opgeslagen te 

worden.  

 

Na verwerking verschijnt het volgende scherm: 
 

 

 
 
De biometrische gegevens zijn nu opgenomen en verzonden naar het Rijksregister. 
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3.1.3.3. Fujitsu Scanner 

Deze scanner kan gebruikt worden om een handtekening die op papier geplaatst is, in te scannen. 

 

 De ambtenaar plaatst het document met de handtekening op de scanner, zodat de handtekening 

zich in de rechterbovenhoek bevindt. 

 
 

 De ambtenaar drukt op de knop «Handtekening scannen» van het scherm «Inscannen 

Handtekening». 

 

 
 

 De ambtenaar kan de helderheid en het contrast aanpassen zodat de handtekening zo duidelijk 

mogelijk gescand kan worden. 

 

 Nadat de scan voltooid is, verschijnt de gescande handtekening op het scherm. 
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 De ambtenaar valideert de handtekening van de burger door op de knop «Aanvaard 

Handtekening» te drukken. Daarna wordt de handtekening doorgestuurd naar het Rijksregister 

om opgeslagen te worden.  

 
Na verwerking verschijnt het volgende scherm: 
 

 
 
De biometrische gegevens zijn nu opgenomen en verzonden naar het Rijksregister. 
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4. Identiteitskaart voor Belg (eID)  
 

De geldigheidsduur van de Belgische elektronische kaarten is als volgt:  

 

 Voor Belgen jonger dan 18 jaar is de nieuwe geldigheidsduur 6 jaar.  

 Voor Belgen tussen 18 en 75 jaar is dit 10 jaar.  

 Voor Belgen vanaf 75 jaar is de elektronische kaart 30 jaar geldig.  

 

Nadat de gegevens van de betrokken persoon gecontroleerd werden (25 en 27), kunt u overgaan tot de 

gewenste bewerking met betrekking tot de identiteitskaart.  

Volgende mogelijkheden zijn in het menu voorzien: 

 

 
 

4.1. EID KAART AANVRAGEN (NEW) 

Vergeet niet eerst de identiteit van de betrokkene op te zoeken. 

Het Rijksregisternummer dat u het laatst opgevraagd hebt in het menu “Opzoeken identiteit” (27) 

wordt nu automatisch overgenomen. U krijgt ook de informatietypes 010, 020 en 001 te zien. 

 

 
 

Om de officiële aanvraag te kunnen doorsturen, dienen volgende velden ingevuld te zijn:  
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 Taal 

 Moet de kaart voorzien worden van certificaten? 

 Kaartproductie  

 

 

Certificaten: 

 

 De ambtenaar kiest Ja om aan te geven dat de burger de certificaten op zijn kaart wenst te hebben: 

 Een burger, jonger dan 18 jaar, zal enkel het authenticatie certificaat hebben.  

 Een burger, ouder dan 18 jaar, zal beschikken over zowel het authenticatie- als het 

onloochenbaarheidscertificaat. 

 De ambtenaar kiest Nee om aan te geven dat de burger geen certificaten op zijn kaart wil hebben. 

 

Wanneer het om Buitenlandse Zaken en de diplomatieke posten gaat, dan wordt de 

keuzewaarde van de certificaten standaard op ‘nee’ gezet. De ambtenaar heeft echter steeds de 

mogelijkheid om zijn keuze te wijzigen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Kaartproductie: 
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De ambtenaar kiest de deelgemeente waar de kaart moet afgeleverd worden. 

Indien gewenst door de burger kan een spoedprocedure gebruikt worden voor het afleveren van de 

kaart. Om de spoedprocedure te gebruiken, vinkt de ambtenaar ‘Spoedprocedure aan’ en kiest hij de 

wijze van aflevering. 

Er zijn 3 wijzen van afleveren mogelijk: 

- Dringend - geleverd in de gemeente 

- Zeer dringend - geleverd in de gemeente 

- Zeer dringend – centraal geleverd Rijksregister 

 
 

 

Indien de ambtenaar als wijze van aflevering ‘Zeer dringend – centraal geleverd Rijksregister’ 

selecteert, dan zal de plaats van aflevering standaard ‘Brussel’ (grijze tekstkleur) zijn.  

 

 
 

 

Wanneer uw keuzes bepaald zijn, klik dan op de knop “Verder”, en de procedure voor het elektronisch 

basisdocument wordt gestart. 
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Voor een eID moet de ambtenaar volgende gegevens invoeren: 

- De foto van de burger 

- De handtekening van de burger 

4.1.1. Foto van de burger 

 

De ambtenaar kan de foto van de burger inscannen via de Fujitsu scanner door op de knop met de 2 

groene pijlen te klikken. De procedure voor het scannen van een foto staat beschreven in punt 3.1.1. 

De ambtenaar kan ook de foto van de Kandidaat DB ophalen. Hiervoor moet hij op ‘of ophalen  

foto >>’ klikken. 

 

Na deze stap wordt de foto automatisch doorgestuurd naar het Rijksregister. De foto wordt ook 

getoond op het scherm. 

 

4.1.2. Handtekening van de burger 

Zodra de ambtenaar de foto van de burger gescand heeft, moet hij de handtekening van de burger 

registreren. Hiervoor heeft hij meerdere opties: 
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o SignPad of Topaz (naargelang dewelke aangesloten is) 

- SignPad: de burger moet de handtekening rechtsreeks in het elektronisch 

basisdocument plaatsen. Deze procedure wordt verderop in punt 4.1.4.1 beschreven. 

- Topaz: De ambtenaar vinkt deze optie aan en kan de procedure voor het scannen van 

de handtekening starten door onderaan op de knop met de 2 groene pijlen te klikken. 

Deze procedure staat beschreven in punt 3.1.3.2.  

Van zodra de handtekening gescand is, wordt deze automatisch doorgestuurd naar het 

Rijksregister en getoond op het scherm. 

 
 

 

o Inscannen Fujitsu 

- De ambtenaar kan de handtekening inscannen met behulp van de Fujitsu scanner.  

Hiervoor dient hij deze optie aan te vinken en onderaan op de knop met de 2 groene 

pijlen te klikken. 

 

 
- Voor de procedure verwijzen we naar punt 3.1.3.3 .  

 

 
- Van zodra de handtekening gescand is, wordt deze automatisch doorgestuurd naar het 

Rijksregister en getoond op het scherm. 

 

o Vrijstelling 

- In bepaalde gevallen is de burger vrijgesteld van een handtekening. 
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- De ambtenaar vinkt de optie ‘Vrijstelling’ aan en automatisch verschijnt het scherm 

waar de ambtenaar zijn PIN-code moet invoeren, om de actie te bevestigen. Op de 

plaats van de handtekening op het scherm verschijnt: ‘VRIJGESTELD’. 

 

 
 

 

 

 

o Ophalen uit kandidaat DB 

- De ambtenaar kan de handtekening van de burger ophalen uit de kanditaat DB 

- De ambtenaar moet deze optie aanvinken. Vervolgens wordt de handtekening 

opgehaald uit de kandidaat DB, en wordt deze automatisch doorgestuurd naar het 

Rijksregister en getoond op het scherm. 

 

 
 

o Hergebruik handtekening 

- De ambtenaar kan de handtekening van de vorige kaart van de burger hergebruiken. 

- De ambtenaar vinkt deze optie aan en automatisch verschijnt het scherm waar de 

ambtenaar zijn PIN-code moet invoeren, om de actie te bevestigen. 
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- Nadat de handtekening is opgevraagd, wordt deze automatisch doorgestuurd naar het 

Rijksregister en getoond op het scherm. 

 

 
 

4.1.3. Aanvraag controleren 

Nadat de ambtenaar de foto en de handtekening van de burger geregistreerd heeft, dient hij de 

aanvraag van de nieuwe kaart te controleren. 

 

Het scherm ‘Aanvraag controleren’ wordt automatisch weergegeven na het opnemen van de 

biometrische gegevens. 

 

 
 

Op dit scherm dient de ambtenaar de nieuwe gegevens te vergelijken met de gegevens van de vorige 

kaart. 

In het geval dat de ambtenaar voor de handtekening van de burger de optie ‘SignPad’ heeft aangeduid, 

ziet dit scherm er als volgt uit: 
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Indien de ambtenaar de te controleren gegevens goedkeurt, klikt hij op ‘Kaart Aanvragen’ om de 

aanvraag verder te zetten. 

4.1.4. Ondertekenen Basisdocument 

Het elektronisch basisdocument wordt gegenereerd en getoond aan de ambtenaar. 

 
 

De ambtenaar klikt op ‘Aanvaarden’ om de aanvraag in te dienen. Het elektronisch basisdocument 

wordt doorgestuurd naar het Rijksregister en wordt bevestigd. 

 
 

 

4.1.4.1. Handtekening via SignPad 

Indien de ambtenaar de keuze ‘Handtekening via SignPad’ heeft aangevinkt tijdens het voorbereiden 

van het elektronisch basisdocument, moet de burger het document nog ondertekenen met behulp van 

de SignPad. 
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De ambtenaar moet de scan van de handtekening starten door onderaan te klikken op de knop 

‘Tekenen’. De procedure is gelijkaardig aan de procedure beschreven in punt 3.1.3.1. 

 

 

 

 

 
 

In het vak linksonderaan, wordt in real-time de handtekening van de burger getoond. Van zodra de 

handtekening klaar is, moet de ambtenaar op ‘Goedkeuren’ klikken. Hierna moet de burger zijn 

handtekening bevestigen via het scherm van de SignPad. 

 

Van zodra dit gebeurd is, verschijnt de handtekening in het elektronische basisdocument. 

 

 
 

De ambtenaar klikt op ‘Aanvaarden’ om de aanvraag in te dienen. Het elektronisch basisdocument 

wordt doorgestuurd naar het Rijksregister en wordt bevestigd. 
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Controleer na de bevestiging steeds via de ‘Opvraging (27)’ op het Opzoekscherm of de Situatie van 

de kaart op ‘Uitgifte bezig’ staat, 

 

 
 

en via de nieuwe functionaliteit: “Aangevraagde kaarten” (zie punt 8).  
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4.2. ACTIVEREN EN AFLEVEREN 

Vergeet niet eerst de identiteit van de betrokkene op te zoeken.   

Om de officiële aanvraag te kunnen doorsturen, dient u volgende velden in te vullen:  

 

 De taal 

 Het nummer van de kaart  

 

 
 

Vul die verplichte velden in en bevestig door te klikken op <Kaart Activeren>.  

 

U zult dan volgend informatievenster zien: 

 

 
 

Nadat u op <Volgende> geklikt hebt in het informatievenster, zult u kunnen starten met de eerste stap 

van de activeringsprocedure. 
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Na het informatievenster gelezen te hebben en de kaart van de burger in de overeenkomstige lezer 

gestoken te hebben, kunt u rechts bovenaan op de knop <Activeren> klikken. Daarna zal de burger 

gevraagd worden om, na de 3 pieptonen, zijn PUK code in te geven op de voor hem bestemde 

kaartlezer. Als de PUK-code aanvaard werd, zult u hiervan geïnformeerd worden door onderstaand 

informatievenster. 

 
 

Een klik op de knop <Volgende> brengt u een stap verder in de activeringsprocedure: het testen van 

de certificaten. Om de digitale handtekening van de burger te testen, moet u de burger vragen zijn 

kaart even uit en vervolgens weer in de kaartlezer te plaatsen (het systeem vraagt om dit te doen). 

   

 
 

Daarna kunt u deze procedure starten door rechts bovenaan te klikken op <Test Handtekening>. 
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De burger zal hierna gevraagd worden om, opnieuw na 3 pieptonen, zijn PIN-code in te geven op de 

voor hem bestemde kaartlezer.  Op die manier zal het authenticatiecertificaat getest worden. Na het 

invoeren van de PIN-code, dient de burger te bevestigen door te klikken op OK. 

 

 
 

U zult dit moeten herhalen om het certificaat van de digitale handtekening te testen.  

 

Eens de testen met succes beëindigd werden, zal de ambtenaar het resultaat van deze test kunnen 

afdrukken.  
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Na bevestiging met de knop <Volgende>; krijgt u een melding dat de activatie van de kaart met succes 

verlopen is. 

 

 
 

Na een klik op de knop <Voltooien>; zal de kaart uitgelezen worden en het resultaat wordt 

weergegeven op het scherm. Als ambtenaar kan u zo de inhoud van de kaart controleren en ook 

afdrukken. 
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4.3. ADRESWIJZIGING 

Deze functie laat toe de chip van de elektronische kaart van de burger in overeenstemming te brengen 

met het IT20 van het Rijksregister. 

Vergeet niet eerst de identiteit van de betrokkene op te zoeken. 

Om de officiële aanvraag te kunnen doorsturen, dient u deze velden in te vullen:  

 De taal 

 Het nummer van de elektronische kaart  

 

 
 

Vraag aan de burger om zijn kaart in de voor hem bestemde lezer te plaatsen. 

  

 
Om de procedure te starten, klikt u op “Wijzig adres”.  

 

Opmerking: De burger zal gevraagd worden om zijn PIN- of PUK code in te voeren om de wijziging 

van de chipinhoud te aanvaarden. Voor de meeste burgers werd de digitale handtekening aangevraagd 

bij de opmaak van het basisdocument en zal daarom de PIN-code gevraagd worden. De burgers 

waarvoor de digitale handtekening niet aangevraagd werd bij de opmaak van het basisdocument, zal 

de PUK code gevraagd worden bij de adreswijziging. 

 

Opmerking: zelfs indien het handtekeningcertificaat (onloochenbaarheidscertificaat) 

ingetrokken werd nadat de kaart geactiveerd werd, is het toch altijd de PIN-code die gevraagd 

wordt om een adreswijziging door te voeren.  

 

Wanneer de transactie uitgevoerd werd en de nieuwe adresgegevens zich op de chip van de kaart van 

de burger bevinden, zal de Belpic-toepassing u hiervan verwittigen door middel van een bericht in een 

pop-up venster. 

 

4.4. DEBLOKKEREN PINCODE 

Deze functie laat toe de PIN-code van de burger te deblokkeren, bij voorbeeld na drie foute 

invoeringen van de code. 



RAPC-V27.00-NL Handleiding V27.00 Versie1.0  

 60/166 

 

Vergeet niet eerst de identiteit van de betrokkene op te zoeken. 

Om de officiële aanvraag te kunnen doorsturen, dient u verplicht deze velden in te vullen:  

 De taal 

 Het nummer van de elektronische kaart  

 

 
 

Nadat de burger zijn kaart in de lezer heeft geplaatst en nadat u het kaartnummer en de taal hebt 

ingegeven, kunt u de kaart deblokkeren door op de knop <Deblokkeer PIN> te klikken. 

 

 
De burger zal zijn PUK-code moeten ingeven om deze bewerking uit te voeren. 

Nadat het deblokkeren succesvol is verlopen komt de volgende melding. 
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4.5. RESET PINCODE 

Indien de burger zijn PIN-code is verloren, dan kunt u altijd aan de Belpic-toepassing vragen om 

automatisch een nieuwe PIN-code toe te kennen. Deze nieuwe pincode zal verschijnen op de voor de 

burger bestemde lezer.  

Om deze actie te kunnen uitvoeren, moet de burger wel in het bezit zijn van zijn PUK Code. 

 

Vergeet niet eerst de identiteit van de betrokkene op te zoeken. 

 

Om de officiële aanvraag te kunnen doorsturen, dient u volgende velden in te vullen: 

 

 De taal 

 Het nummer van de kaart 

 

 
 

 

Als ambtenaar geeft u op het scherm de taal van de burger en het kaartnummer in. 

Nadat u de ingevoerde gegevens bevestigd hebt, zal de burger zijn persoonlijke PUK Code moeten 

ingeven op zijn kaartlezer, waarna de applicatie een nieuwe PIN-code zal aanmaken.  

 
 

Deze pincode zal gedurende 10 seconden te zien zijn op de kaartlezer van de burger en krijgt u de 

volgende melding: 

 
 

Vervolgens kunt u aan de burger voorstellen om deze pincode te wijzigen (zie functie “Wijzig 

PINCode” hierna). 
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4.6. WIJZIG PINCODE 

De burger kan op eender welk moment zijn persoonlijke pincode wijzigen. Hiervoor moet hij zich aan 

het loket aanmelden met zijn elektronische kaart en zijn oude pincode. 

De burger kan eveneens zijn pincode wijzigen door middel van een middleware geïnstalleerd op zijn 

PC. 

Vergeet niet eerst de identiteit van de betrokkene op te zoeken. 

 

 
 

Om de officiële aanvraag te kunnen doorsturen, dient u het veld “taal van de kaartlezer” in te vullen. 

Als ambtenaar start u de procedure door te klikken op de knop <Wijzig pincode>. Vervolgens zal de 

burger gevraagd worden zijn oude PIN-code in te geven en te bevestigen. Pas dan kan hij zijn nieuw 

gekozen PIN-code ingeven en bevestigen. Hij moet een tweede keer zijn nieuwe PINCode ingeven en 

opnieuw bevestigen. 

 
 

Elke ingave van de code zal voorafgegaan worden door een pieptoon en achteraf bevestigd dienen te 

worden door op de kaartlezer van de burger op “OK” te drukken. 

Na het succesvol verlopen van de wijziging krijgt u volgende melding: 
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4.7. CERTIFICATEN TESTEN  

In dit menu heeft de gebruiker van Belpic de mogelijkheid een test van de certificaten uit te voeren. 

 

 
 

Het gedeelte “Test certificaten” voert de test uit zoals die plaatsgevonden heeft tijdens de activering 

van de kaart (op het ogenblik dat de burger zijn pincode moet ingeven). Nadat hij op de knop <Test 

Starten> heeft geklikt, zal de burger gevraagd worden om zijn PIN-code in te geven op de voor hem 

bestemde kaartlezer. Op die manier zal het authenticatiecertificaat getest worden.  

 

 
 

Vervolgens zal de burger gevraagd worden om zijn pincode nogmaals in te geven voor het certificaat 

van de digitale handtekening (indien deze aangevraagd werd).  

 

 
 

Het resultaat van de test wordt op het scherm weergegeven.  
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Het resultaat van de test kan afgedrukt worden indien gewenst.  
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4.8. BEHEER CERTIFICATEN 

Het gedeelte “Beheer certificaten” zal het meest gebruikt worden. Het laat immers toe om:  

 De actuele toestand van de certificaten op te vragen:  

  Authenticatie 

  Onloochenbaarheid (handtekening) 

 Deze situatie te wijzigen ten opzichte van de oorspronkelijke toestand  

 

Om een wijziging door te voeren, kies “Beheer certificaten” in het menu en klik vervolgens op 

“Huidige Toestand” in het midden van het scherm (nadat u de gewenste taal heeft gekozen). 

 

 
 

U verkrijgt een scherm zoals hieronder (eventueel met een andere status): 

 

 
 

 

Naast de naam van ieder certificaat, ziet u – in het vetgedrukt – de huidige status van dit certificaat. 

Onder deze status staan de overeenkomstige mogelijkheden (indien een certificaat b.v., zoals in het 

scherm hierboven, actief, kunt u ofwel niets wijzigen, ofwel “Opschorten” of “Intrekken”). 

Kies voor elk certificaat de gewenste optie en druk vervolgens op “Toepassen”. 

Als u geen enkele wijziging wil doorvoeren, klik dan op “Terug”.  
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4.9. VERNIEUWEN CERTIFICATEN 

In de Belpic applicatie kunnen de certificaten vernieuwd worden. Dit zal uitermate nuttig zijn, 

bijvoorbeeld voor de minderjarigen die meerderjarig worden en waarvoor er geen 

handtekeningcertificaat werd toegekend bij aanvraag van de kaart. 

 

De vernieuwing van de certificaten zal gebeuren via het menu “Vernieuwen certificaten”. Klik op deze 

knop om de transactie te starten.  

 

Opgelet: de burger moet over zijn PINCode beschikken (indien hij er een heeft) of anders over 

zijn PUKCode. Dit betekent dat deze functie niet gebruikt kan worden om nieuwe certificaten en 

codes aan te vragen wanneer de burger zijn codes verloren of vergeten is.  

 

 
 

 

Voor de transactie gestart wordt, voert de RA-PC een aantal controles uit op de kaart: 

• Lezen van de identiteitsgegevens  

• Lezen van de burgercertificaten 

• Lezen en decoderen van het CA (certificatie-autoriteit) certificaat 

• Controle van het kaartnummer  

 

Indien de tests goed verlopen zijn, zal de Belpic applicatie de PIN-code (digitale handtekening 

aanwezig op de kaart) of de PUK-code (geen digitale handtekening aanwezig) vragen.  

Tijdens het verloop van de transactie zal de ambtenaar via het status-scherm steeds geïnformeerd 

worden betreffende het verloop van de operatie. 

Eenmaal de nieuwe certificaten geregistreerd werden op de chip van de kaart, zal de burger over een 

PIN-code moeten beschikken. Indien hij er al een bezit, zal hij deze kunnen gebruiken voor het 

vervolg van de procedure. Indien dit niet het geval is, zal de Belpic applicatie de burger vragen om 

zijn PUK code in te geven. De nieuwe PIN-code zal dan weergegeven worden op de display van de 

kaartlezer.  

Zodra de burger zijn nieuwe PIN-code genoteerd heeft, moet hij dit bevestigen door de “OK” –toets 

op de lezer in te drukken. De applicatie zal dan een nieuwe test van de nieuwe certificaten starten. 

Deze test doorloopt identiek dezelfde stappen als in het menu “Test Certificaten”. 

 

Wanneer deze test correct voltooid is, wordt de transactie bevestigd door het Rijksregister.  
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Opmerking: wanneer zich een probleem voordoet tijdens de transactie van vernieuwing van de 

certificaten, zal deze transactie afgebroken worden, en moet deze procedure van bij het begin 

opnieuw opgestart worden. In dit geval is het altijd aangeraden om de Belpic applicatie te sluiten 

en opnieuw op te starten.   

4.9.1. Procedure in detail 

Nadat u de identiteitsgegevens van de burger opgezocht hebt, kiest u in het menu voor “Vernieuwen 

certificaten”. Controleer het kaartnummer en klik vervolgens op de knop “Vernieuwen Certificaten”. 

 

 
 

Vervolgens dient u te bevestigen dat de kaart van de burger in de lezer aanwezig is. 

 

 
 

Nu gaat een procedure van 6 stappen van start. 

  

Opgelet: in stap 4 zal de burger gevraagd worden zijn PIN- of PUK-code in te geven. Dit zal 

uitsluitend gebeuren op de kaartlezer van de burger, zonder melding op het Belpic-scherm!!! 
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Nadat de burger zijn PIN of PUK code ingegeven heeft, zal een nieuwe PIN-code verschijnen op de 

kaartlezer van de burger. Na bevestiging door middel van de “OK”-toets op de lezer, zal de Belpic 

applicatie de test van de certificaten opstarten.  

 

 
 

Indien opnieuw een digitale handtekening gevraagd werd, zal dit certificaat getest worden. Het gaat 

om dezelfde procedure als in “Test certificaten”.  

  

 
 

Eenmaal de test met succes voltooid is, zijn de certificaten op de chip van de elektronische kaart 

opnieuw actief. 
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4.9.2. Controle van de status van de certificaten na het “rekeying”-proces 

Bij wijze van controle kan de ambtenaar altijd de status van de certificaten opvragen door gebruik te 

maken van de hieronder afgebeelde schermen voor het beheer van de certificaten. 
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4.10. VERLIES, DIEFSTAL, VERNIETIGING (NEW) 

In de laatste versies van Belpic is het niet meer mogelijk om in deze context de functionaliteit 

«DOCSTOP» te gebruiken. Een gedeelte van de schermen blijft evenwel toegankelijk:  

Vergeet niet eerst de identiteit van de betrokkene op te zoeken. 

 

Het volgende scherm verschijnt na de selectie van ‘Verlies, Diefstal, Vernietiging’ 

 

 
 

Voor de verdere verwerking ga naar Hoofdstuk 15 “De functionaliteit ‘DOCSTOP’” 
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4.11. ANNULATIE (ALGEMEEN) 

In dit onderdeel van het menu kunt u een aanvraag voor een elektronische kaart, net als een bestaande 

elektronische kaart, annuleren. De annulering gebeurt op basis van het kaartnummer. 

Vergeet niet eerst de identiteit van de betrokkene op te zoeken. 

Het Rijksregisternummer dat u het laatst opgevraagd hebt in het menu “Opzoeken identiteit”, wordt 

automatisch overgenomen. 

 

 
 

U kiest de taal die van toepassing is, geeft het kaartnummer op, net als de reden van annulatie via de 

daartoe voorziene codes, en u bevestigt door te klikken op “Annulatie aanvragen”. 
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Een bevestigingsscherm zal u vragen uw aanvraag te valideren. Als u accepteert, wordt de kaart of het 

basisdocument geannuleerd. Als u weigert, wordt de annulering niet uitgevoerd. 

 

 
 

Na het klikken op de knop “Annulatie Doorvoeren” verschijnt de bevestiging van het Rijksregister. 

 

 
 

Na het klikken op de knop “Annulatie Afbreken” verschijnt volgend scherm: 
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Druk op “OK” om het basisscherm terug te krijgen, zodat u een nieuwe keuze kan maken in het menu. 
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4.12. AANVRAAG BIJLAGE  

Vanaf nu kan de ambtenaar bepaalde bijlagen opnieuw opvragen. 

Vergeet niet eerst de identiteit van de betrokkene op te zoeken. 

Het Rijksregisternummer dat u het laatst opgevraagd hebt in het menu “Opzoeken identiteit”, wordt 

automatisch overgenomen. 

 

 
 

U kiest de taal waarin u de bijlage wil opvragen, selecteert de gewenste bijlage en klikt op ‘Bijlage 

Aanvragen’. 

 

De gevraagde bijlage wordt vervolgens geopend en getoond. De ambtenaar kan deze opslaan of 

afdrukken. 
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5. De Kids-ID kaart 
 

Eenmaal de gegevens van de betrokken persoon werden gecontroleerd (25 en 27), kunt u de gewenste 

operaties starten betreffende de kaart voor de Belgische kinderen; de Kids-ID kaart.  

Volgende afbeelding toont de voorziene mogelijkheden in het « Kids Kaart » menu. 

 

 
 

5.1. EEN KIDS-ID AANVRAGEN  

Wanneer “Aanvraag Kids-ID” geselecteerd wordt in het menu aan de linkerzijde van het scherm, 

zullen de gegevens betreffende de afstamming opgehaald worden uit het Rijksregister en op het 

scherm « Afstamming » getoond worden, zoals de volgende afbeelding toont. 

 

 
 

Het scherm toont volgende informaties: 

 Betreffende de betrokken persoon: de naam, de voornaam en het adres. 

 Betreffende de ouder 1 van de betrokken persoon: de naam, de voornamen, het 

Rijksregisternummer en het adres. 

 Betreffende de ouder 2 van de betrokken persoon: de naam, de voornamen, het 

Rijksregisternummer en het adres. 

 Betreffende de aanvrager van de kaart: een keuze dient gemaakt te worden tussen de  

ouder 1, de ouder 2, de voogd en de gemachtigde.  

 Commentaar: Deze zone zal gebruikt worden om eventuele opmerkingen toe te voegen 

betreffende de persoon welke de aanvraag doet. 
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U hebt de mogelijkheid de identiteit te controleren van iedere ouder door een opzoeking op naam te 

verwezenlijken. Een rechter muisklik op de naam van een ouder gevolgd door een selectie start de 

opzoeking (zie volgende afbeelding). 

 

 
 

U hebt eveneens de mogelijkheid de identiteit van elke ouder te controleren aan de hand van een 

opzoeking op basis van het Rijksregisternummer. Een rechter muisklik op het rijksregisternummer van 

een ouder gevolgd door een selectie start de opzoeking. 

 

 
 

U kunt ook de identiteit van het kind controleren. Een rechter muisklik op het nationaal nummer van 

het kind gevolgd door een selectie start de opzoeking (zie volgend scherm). 

  

 
 

Na eventuele controles, dient u om de aanvraag van de kaart verder te zetten volgende acties, met 

respect voor de volgorde, uit te voeren: 

5.1.1 Al dan niet wijzigen van de informatie welke van het Rijksregister verkregen werd, 

5.1.2 Het ouderlijke gezag kiezen, 

5.1.3 Al dan niet toevoegen van commentaar betreffende de aanvrager, 

5.1.4 Het valideren van de informatie van het scherm « Afstamming ». 

5.1.1. Al dan niet wijzigen van de informatie welke van het RRN verkregen werd. 

In het geval geen enkele wijziging moet aangebracht worden aan de gegevens van de ouders, ga dan 

over naar fase 5.1.2. 

Indien wel wijzigingen (zie 5.1.1.1) of aanvullingen (zie 5.1.1.2) dienen aangebracht te worden aan de 

gegevens van de moeder of de vader van de betrokken persoon kan dit aan de hand van voorvermelde 

procedures. 

5.1.1.1. Wijzigingen aan de hand van het nationaal nummer van een ouder. 

Indien u de gegevens van één of beide ouders dient aan te vullen of te wijzigen dient de 

opzoeking op nationaal nummer de voorkeur te krijgen. Een nieuwe functionaliteit « Ander 

NN kiezen » werd in de Belpic applicatie toegevoegd om aan deze vraag te beantwoorden (zie 

volgende afbeelding). 
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Bij de selectie van deze optie wordt volgend scherm voorgesteld: 

 

 
 

De gegevens van (ouder 1, 2 of aanvrager) worden overgenomen van het scherm afstamming.  

 

Zijn er toch wijzigingen nodig, voer het nationaal nummer van de op te zoeken ouder in het 

veld « NN » in en start de opzoeking door op de toets « Opzoeking naam en adres » te 

drukken. 

De gevraagde informatie, wanneer deze bestaat, zal weergegeven worden in de velden 

« Naam », « Voornaam 1», « Voornaam2 », « Voornaam3 » en « Adres » zoals aangetoond in 

volgende afbeelding.  
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Druk op de knop « Annuleer » om terug te keren naar het scherm van de afstamming zonder 

de informatie van de ouder op te halen. 

 

Druk op de knop « OK » om deze informatie wel te recupereren in het scherm van de 

afstamming en om het scherm hieronder te laten verschijnen. 

 

 
 

Een « Pop up » scherm waarschuwt dat iedere wijziging welke aangebracht werd op de 

gegevens van de ouders niet zal doorgevoerd worden op het niveau van het Rijksregister. 

Kies « Afbreken » om deze gegevens niet te wijzigen 

Kies « Doorgaan » om de wijziging door te voeren. Volgend scherm betreffende de 

afstamming wordt verkregen. De gewijzigde informatie wordt getoond op een blauwe 

achtergrond. 

 

 
 

5.1.1.2. Wijzigen door het aanvullen van de informatie betreffende een ouder. 

In het geval het nationaal nummer van een ouder van het kind niet beschikbaar is, bestaat de 

mogelijkheid de gevraagde informatie manueel in te voeren. Klik hiervoor op de knop 

« Ouder 1 Wijzigen » om de informatie betreffende de ouder 1 te wijzigen en op de knop 

« Ouder 2 Wijzigen » om uiteraard de informatie betreffende de ouder 2 te wijzigen. Volgend 

scherm wordt weergegeven: 
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Een pop up boodschap waarschuwt dat iedere aangebrachte wijziging op de gegevens van de 

ouders geen aanleiding zal geven tot een actualisatie van de gegevens op het Rijksregister. 

Kies « Afbreken » om de gegevens niet te wijzigen. 

Kies « Doorgaan » om de gegevens te wijzigen. Volgend scherm wordt weergegeven: 

 

 
 

Voor dit scherm dient ingevuld te worden: 

 De naam  

 De voornamen 

 Het adres 
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Eenmaal de gegevens aangevuld, dient u op de knop « OK » te drukken opdat deze 

wijzigingen zouden overgenomen worden in het scherm « Afstamming » zoals het volgende 

scherm toont:  

 

 
 

5.1.2. Het ouderlijk gezag kiezen  

U dient het ouderlijke gezag te kiezen van de ouder die de aanvraag voor de kaart van het kind doet. 

De aanvrager van de kaart zal weergegeven worden op het formulier voor de aanvraag van de Kids-ID 

kaart (zie verder voor het detail van dit formulier).  

 

Vanaf het ogenblik dat u « Ouder 1 » of « Ouder 2 » selecteert zal alle verwante informatie (naam, 

voornaam, adres) welke vooraf opgevraagd werd in de sectie « Aanvrager » overgenomen worden. Al 

deze informatie zal op het formulier weergegeven worden. 
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Indien u « Voogd » of « Gemachtigde » selecteert zal de informatie betreffende de aanvrager niet 

ingevuld worden. Op de plaats van het nationaal nummer (NN) van de aanvrager verschijnen 

vraagtekens. 

 

 
 

Om informatie betreffende de voogd/gemachtigde te ontvangen dient een opvraging te gebeuren aan 

de hand van het nationaal nummer (NN) van de voogd/gemachtigde. 

Een rechter muisklik op de vraagtekens gevolgd door een selectie « Ander NN kiezen » toont het 

opzoekingsscherm. 

 

 
 

Vanaf het volgende scherm voert u het NN van de voogd/gemachtigde in en start u de opzoeking door 

op de knop « Zoek naam en adres » te drukken. Een transactie voor deze informatieaanvraag zal 

verstuurd worden naar het Rijksregister. 
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De gevraagde informatie zal weergegeven worden in de velden « Naam », « Voornaam 1», 

« Voornaam2 », « Voornaam3 » en « Adres » zoals aangetoond in volgende afbeelding: 

  

 
 

 Valideer de informatie door op de knop « OK » te drukken.  

 De informatie betreffende de aanvrager zal opgenomen worden in het scherm 

« Afstamming » (zie hieronder). 
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Indien u niet beschikt over een nationaal nummer van de voogd/gemachtigde, kan de knop 

« Aanvrager wijzigen » ingedrukt worden om de gegevens betreffende de voogd in te voeren.  

 

 
 

Vul alle gevraagde gegevens in en valideer deze door op de knop « OK » te drukken.  

5.1.3. Het al dan niet toevoegen van commentaar betreffende de aanvrager 

Eenmaal de informatie betreffende de aanvrager ingevuld werd, kan u al dan niet bijkomend 

commentaar betreffende deze aanvrager ingeven (zie voorbeeld hieronder).   

 

 
 

5.1.4. Het Valideren van de informaties van het scherm « Afstamming ». 

Vanaf het ogenblik dat alle informatie voor de aanvraag van een « Kids-ID » kaart beschikbaar is, kan 

deze gevalideerd worden zodat u overgaat naar het scherm om de kaart effectief aan te vragen. 

 

Indien u wijzigingen hebt aangebracht betreffende de ouders zal de Belpic applicatie u een 

elektronische handtekening vragen vooraleer naar het scherm voor de aanvraag van de kaart kan 

overgegaan worden (zie afbeelding hierna). 
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Na de eventuele handtekening van de ambtenaar zal het scherm « Aanvraag nieuwe kaart » getoond 

worden. 

 

 
 

Om de formele kaartaanvraag te doen dient u volgende velden in te vullen: 

 De taal 

 Dient de kaart voorzien te worden van elektronische certificaten? 

Een burger, jonger dan 18 jaar, kan enkel het authenticatie certificaat hebben.  

  Voor een kind, jonger dan 6 jaar, worden geen certificaten op de Kids-ID geplaatst.   

 Dient het aanvraagformulier uitgedrukt te worden? 

 Kaartproductie 

 

Kaartproductie: 

De ambtenaar kiest de deelgemeente waar de kaart moet afgeleverd worden. 

Indien gewenst door de burger kan een spoedprocedure gebruikt worden voor het afleveren van de 

kaart. Om de spoedprocedure te gebruiken, vinkt de ambtenaar ‘Spoedprocedure aan’ en kiest hij de 

wijze van aflevering. 

Er zijn 3 wijzen van afleveren mogelijk: 

 Dringend - geleverd in de gemeente 
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 Zeer dringend - geleverd in de gemeente 

 Zeer dringend – centraal geleverd Rijksregister 

 
 

Gereduceerde prijs 

Gezinnen met meerdere kinderen kunnen genieten van gereduceerde prijs vanaf het tweede kind. 

Hiervoor gaat de ambtenaar als volgt te werk: 

1. Voor het eerste kind vinkt hij de spoedprocedure aan, kiest de afleveringswijze en vult in het 

vak ‘NN kind volle prijs’ het rijksregisternummer van het eerste kind in. Hierna werkt hij de 

aanvraag van de kaart van het eerste kind volledig af, alvorens de aanvragen voor de andere 

kinderen te starten. 

2. Vanaf het tweede kind vinkt hij de spoedprocedure aan, kiest de afleveringswijze en vult in 

het vak ‘NN kind volle prijs’ opnieuw het rijksregisternummer van het eerste kind in. Hierna 

werkt hij de aanvraag voor elk kind telkens af, vooraleer de aanvraag voor een volgend kind te 

starten. 

 

Opgelet! Om te kunnen genieten van het voordeeltarief moeten de aanvragen voor de Kids-ID’s op 

dezelfde dag plaatsvinden. Zoniet is de gereduceerde prijs niet van toepassing. 

 

 

Wanneer uw keuzes bepaald zijn, klik dan op de knop “Kaart Aanvragen”, en de procedure voor het 

elektronisch basisdocument wordt gestart. 

 

 
 

Voor een Kids-ID kaart moet de ambtenaar volgende gegevens registreren: 

- De foto van de burger 
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5.1.5. Foto van de burger 

De procedure staat beschreven bij de aanvraag van een EID kaart in punt 4.1.1. 

5.1.6. Aanvraag controleren 

Nadat de ambtenaar de foto van de burger geregistreerd heeft, dient hij de aanvraag van de nieuwe 

kaart te controleren. 

 

Het scherm ‘Aanvraag controleren’ wordt automatisch weergegeven na het opnemen van de 

biometrische gegevens. 

 

 
 

Op dit scherm dient de ambtenaar de nieuwe gegevens te vergelijken met de gegevens van de vorige 

kaart. 

 

Indien de ambtenaar de te controleren gegevens goedkeurt, klikt hij op ‘Kaart Aanvragen’ om de 

aanvraag verder te zetten. 

5.1.7. Ondertekenen Basisdocument 

Het elektronisch basisdocument wordt gegenereerd en getoond aan de ambtenaar. 



RAPC-V27.00-NL Handleiding V27.00 Versie1.0  

 87/166 

 

 
 

De ambtenaar klikt op ‘Aanvaarden’ om de aanvraag in te dienen. Het elektronisch basisdocument 

wordt doorgestuurd naar het Rijksregister en wordt bevestigd. 

 

Indien de optie ‘Afdruk aanvraagformulier?’ was aangevinkt, wordt ‘Bijlage 1 – Formulier voor de 

aanvraag van het elektronisch identiteitsdocument’, voor de bevestiging,  automatisch gegenereerd en   

weergegeven. Na een visuele controle van de informatie op dit document, drukt u het af en laat het 

ondertekenen door de aanvrager van de kaart. 

 

 
 

Na het sluiten van bijlage 1 wordt de bevestiging van de aanvraag alsnog getoond. 
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5.2. ACTIVEREN EN AFLEVEREN 

Volgende afbeelding toont het betreffende scherm. 

Voor de volgende te ondernemen acties kan verwezen worden naar het punt “Activeren en Afleveren “ 

van de eID kaart. 
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5.3. ADRESWIJZIGING 

Volgende afbeelding toont het betreffende scherm. 

Voor de volgende te ondernemen acties kan verwezen worden naar het punt “Adreswijziging” van de 

eID kaart. 
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5.4. DEBLOKKEREN PINCODE  

Volgende afbeelding toont het betreffende scherm. 

Voor de volgende te ondernemen acties kan verwezen worden naar het punt “Deblokkeren PINcode” 

van de eID kaart. 

 

 
 

5.5. RESET PINCODE 

Volgende afbeelding toont het betreffende scherm. 

Voor de volgende te ondernemen acties kan verwezen worden naar het punt “Reset PINcode” van de 

eID kaart. 

 

 
 

5.6. WIJZIG PINCODE 

Zie het punt “Wijzig PINcode” van de eID kaart. 
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5.7. TEST CERTIFICATEN 

Zie het punt “Test Certificaten” van de eID kaart. 

5.8. BEHEER CERTIFICATEN 

Het Onloochenbaarheidscertificaat is voor een Kids-ID NIET aanwezig. 

Het Authenticatie Certificaat is voor een Kids-ID aanwezig vanaf de leeftijd van zes jaar.  

 

 
 

Verwerking : Zie het punt “Beheer Certificaten” van de eID kaart. 

 

5.9.  VERNIEUWEN CERTIFICATEN 

Volgende afbeelding toont het betreffende scherm. 

Voor de volgende te ondernemen acties kan verwezen worden naar het punt “Vernieuwen certificaten” 

van de eID kaart. 

 

Opmerking: Op een Kids-ID kan enkel het authentificatie certificaat worden vernieuwd. 
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5.10 VERLIES, DIEFSTAL, VERNIETIGING 

In de laatste versies van Belpic is het niet meer mogelijk om in deze context de functionaliteit 

«DOCSTOP» te gebruiken. Een gedeelte van de schermen blijft evenwel toegankelijk:  

 

Vergeet niet eerst de identiteit van de betrokkene op te zoeken. 

 

Het volgende scherm verschijnt na de selectie van ‘Verlies, Diefstal, Vernietiging’. 

In tegenstelling tot bij de ‘Elektronische Identiteitskaart’ en de ‘Vreemdelingenkaart’ moet eerst de 

Afstamming opgegeven worden. 

 

 
 

Voor de beschrijving van de mogelijkheden in dit scherm (zie 5.1) 

  

Door het aanklikken van de knop ‘Intrekken Verklaring V/D/V’ komt men dadelijk op het scherm 

waar de verklaring van ‘Verlies, Diefstal, Vernietiging’ kan ingetrokken worden (zie 15.2) 

 

Na het aanduiden van de aanvrager komt de knop ‘Bevestigen’ actief. 
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Voor de verdere verwerking ga naar Hoofdstuk 15 “De functionaliteit ‘DOCSTOP’” 

 

5.11 ANNULATIE (ALGEMEEN) 

Volgende afbeelding toont het betreffende scherm. 

Voor de volgende te ondernemen acties kan verwezen worden naar het punt “Annulatie (Algemeen)“ 

van de eID kaart. 

 

 
 

5.12 AANVRAAG BIJLAGE (NEW) 

Vanaf versie V25.00 van Belpic kan de ambtenaar bepaalde specifieke bijlagen opvragen voor de 

kaarten Kids-ID.  

Vergeet niet om eerst de identiteit van de betrokkene op te zoeken.  
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Het laatste rijksregisternummer dat u heeft geraadpleegd in het menu “Identiteit zoeken” wordt 

automatisch overgenomen. 

 

Alvorens een bijlage te kunnen selecteren, moet eerst de informatie betreffende het 'ouderlijk gezag' 

worden ingevuld (Zie punt ‘5.1.2’). 

Mogelijks moeten volgende gegevens van de persoon die de bijlage aanvraagt, worden overgenomen 

op de bijlage: 

         Postcode 

         Gemeente  

         Rijksregisternummer  

         Nationaliteit 

 

Wanneer de aanvrager is geselecteerd, verschijnt het volgende scherm :  

 

 
 

De knop «Verder» kan niet worden aangeklikt (1).  

Men moet op de knop «Aanvrager Wijzigen» (2) drukken om de bijkomende informatie te vermelden. 

Dan gaat men over naar het volgende scherm:  
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Naast de naam en voornaam van de aanvrager moeten de gele zones worden ingevuld. 

De knop «Ok» kan dan worden aangeklikt. Door op deze knop te drukken, gaat men over naar het 

volgende scherm waar de ingevulde gegevens kunnen worden gevalideerd:  

 

 
 

 

U moet op de knop «Verder» drukken om over te gaan naar het scherm om bijlagen op te vragen.  

U kiest de taal waarin u de bijlage wenst te raadplegen, u selecteert de gewenste bijlage en u klikt op 

‘Bijlage Opvragen’. 
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De gekozen bijlage wordt dan geopend en weergegeven en wordt automatisch aangevuld met de 

gegevens van het kind en de aanvrager. 

De ambtenaar kan de bijlage opslaan of afdrukken. 
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6. Vreemdelingenkaart 
 

Volgende afbeelding toont de mogelijkheden welke voorzien werden in het menu voor de 

« Vreemdelingenkaarten ». 

 

 
 

6.1. KAART AANVRAGEN  

Eenmaal de gegevens van de betrokken persoon gecontroleerd werden (25 en 27) kunt u de gewenste 

operaties betreffende de elektronische kaart voor vreemdelingen starten. 

Vanaf het ogenblik dat u de functionaliteit « Aanvraag vreemdelingenkaart » in het menu 

« Vreemdelingenkaart » selecteert, zal een transactie de informatie betreffende de laatste kaart van de 

betrokken persoon opvragen op het niveau van de gegevensbestanden van het Rijksregister. Het 

resultaat van deze transactie wordt op onderstaand scherm weergegeven: 

 

 
 

Dit scherm wordt opgesplitst in drie delen: 

 Het vak « Vreemdelingen ». Dit vak herneemt een deel van de legale informatie van de 

betrokken persoon. 

 Het vak « Gegevens van de laatste kaart » geeft de resultaten weer van de vraag om 

informatie betreffende de laatste kaart gericht naar het Rijksregister. 

 Het vak « Gegevens voor de nieuwe kaart » laat toe de gegevens in te voeren betreffende 

de nieuwe kaart. 
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De vraag om informatie betreffende de laatste kaart kan aanleiding geven tot 3 soorten 

resultaten: 

 

6.1.1. De burger was nooit in het bezit van een papieren kaart, noch van een elektronische kaart 

6.1.2. De burger is reeds in het bezit geweest van een papieren kaart  

6.1.3. De burger is reeds in het bezit geweest van een geactiveerde elektronische kaart. 

6.1.4. Aanvraag nieuwe kaart of duplicaat. 

6.1.1 De burger was nooit in het bezit van een papieren kaart, noch van een eID 

 
 

Er wordt geen informatie weergegeven in het vak « Gegevens van de laatste kaart ». 
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6.1.2 De burger is reeds in het bezit geweest van een papieren kaart 

 
 

De weergegeven informatie wordt gehaald uit de IT195 gegevens van het Rijksregister. De 

aanvraag van een elektronische kaart kan bezig zijn en de situatie van deze kaart is dan 

« Uitgifte bezig » of « Geannuleerd ». De situatie van deze kaart kan opgevraagd worden met 

de opvraging 27 welke een historiek van de kaarten weergeeft. 

 

Voor de eerste 2 gevallen dient een nieuwe kaart aangevraagd te worden in het vak 

« Gegevens voor de nieuwe kaart ». Indien een aanvraag voor een kaart bezig was, dient eerst 

het document geannuleerd te worden (zie het punt ‘Annulatie (algemeen)’ voor de 

vreemdelingenkaarten). 

 

6.1.3 De burger is reeds in het bezit geweest van een geactiveerde eVK.  

 

In dit geval dient de beslissing genomen te worden om ofwel een duplicaat ofwel een nieuwe 

kaart aan te vragen.  

Een « Beslissingshulp » wordt geboden op het niveau van de Belpic applicatie indien de 

laatste kaart elektronisch en geactiveerd was: 

 

De laatste elektronische kaart is niet geannuleerd  

 

De situatie van de kaart wordt in het rood weergegeven. Noch de aanvraag voor een 

duplicaat noch de aanvraag voor een nieuwe kaart is mogelijk. De vorige kaart dient 

eerst geannuleerd te worden (zie de functionaliteit Annulatie (algemeen)).  
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De laatste elektronische kaart is geannuleerd en vervallen. 

 

De geldigheidsdatum van de kaart wordt in het rood en de toestand van de kaart in het groen 

weergegeven. De knop « Duplicaat » is niet beschikbaar. U kunt slechts een nieuwe 

kaart aanvragen.  

 

 
 

 

Opmerking: Indien de laatste geactiveerde kaart geannuleerd werd met annulatiecode 

« overlijden », dan is het niet mogelijk een nieuwe kaart of een duplicaat aan te vragen. 

Contacteer de Helpdesk om, indien nodig, de reden van annulering aan te passen. 
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De laatste elektronische kaart is geannuleerd en vervalt binnen meer dan 6 maanden   

 

De geldigheid en de toestand van de kaart verschijnen in het groen. Dit is gewoon een aanbeveling 

bij de aanvraag van een duplicaat van de laatste geactiveerde kaart.  

Afhankelijk van de gebruikte annulatiecode zal de knop « Duplicaat aanvragen » al dan niet 

verschijnen (zie voorbeeld hierna: annulatiecode « Aangifte van verlies  ». 

 

 
 

Indien de annulatiecode van de laatste kaart geen aanleiding mag geven tot de afgifte van een 

duplicaat, dan verschijnt deze knop niet (bijvoorbeeld annulatiecode “fout van de 

gemeenteambtenaar”: zie scherm hierna). 

U moet dan een nieuwe kaart aanvragen. 

 

 
 

Opmerking : 

 De mogelijkheid om een duplicaat aan te maken, is verbonden met de annulatiecode die 

gebruikt werd om de laatste geactiveerde kaart te annuleren. Sommige codes geven 

aanleiding tot een nieuwe kaart, andere tot een duplicaat . 
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Bij annulatie van een geactiveerde kaart moet naargelang de toestand de juiste 

annulatiecode gekozen worden die aansluit op de situatie waarin de vreemdeling zich 

bevindt.  

 

Het is altijd mogelijk een nieuwe kaart aan te vragen met een verschillend kaart-type . 

Als ambtenaar beslist U zelf of er een duplicaat of een nieuwe kaart moet aangevraagd worden.  

 

Opmerking : Indien de laatste geactiveerde kaart geannuleerd werd met annulatiecode 

« overlijden »,is het niet mogelijk een nieuwe kaart of een duplicaat aan te vragen . Contacteer 

de Helpdesk om, indien nodig, de reden van annulering aan te passen. 

 

 

De laatste elektronische kaart is geannuleerd en vervalt binnen de 6 maanden 

 

Indien de laatste kaart vervalt binnen de 6 maanden en niet van het type A is, dan zal de Belpic 

toepassing geen duplicaat toestaan ongeacht de annulatiecode die gebruikt werd bij annulatie 

van de laatste geactiveerde kaart. Dus moet er een nieuwe kaart aangevraagd worden. Zie 

volgende afbeelding: 

 

 
 

Indien de laatste geactiveerde kaart van het type A was en geannuleerd werd met een annulatiecode 

die een duplicaat vereist en bovendien binnen de 6 maanden vervalt, dan zal de toepassing toch 

de aanmaak van een duplicaat vereisen. Zie hiernavolgende afbeelding.  

U hebt altijd de mogelijkheid een nieuwe kaart van een ander type dan de A kaart aan te vragen. 
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Indien de laatste geactiveerde kaart van het type A was en geannuleerd werd met een annulatiecode 

die geen duplicaat vereist en bovendien binnen de 6 maanden vervalt, dan zal de toepassing niet 

de aanmaak van een duplicaat vereisen. Zie hiernavolgende afbeelding. 

U hebt alleen de mogelijkheid een nieuwe kaart van het type A of een ander type aan te vragen. 

 

 
 

 

Opmerking: Indien de laatste geactiveerde kaart geannuleerd werd met een annulatiecode 

« overlijden », is het niet mogelijk een nieuwe kaart of een duplicaat aan te vragen. Contacteer 

de Helpdesk om, indien nodig, de reden van annulering aan te passen. 

6.1.4. Aanvraag nieuwe kaart of duplicaat 

Om een duplicaat aan te vragen, klik op de knop « Duplicaat aanvragen » in het scherm « gegevens 

van de laatste kaart ». 

 

Om een nieuwe kaart aan te vragen, gaat u naar het scherm « gegevens voor de nieuwe kaart ». 
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U dient verplicht in te vullen : 

 Kaarttype: 

 

 

 

 Geldigheidsduur : Er zijn 2 velden waarin men de vervaldatum kan invullen : 

  

o ‘Berekende vervaldatum’ () : Naargelang het type van de kaart dat geselecteerd 

wordt, wordt het veld  ‘Normale vervaldatum’ ingevuld volgens de regels van 

de dienst Vreemdelingenzaken. U kunt deze datum nog wijzigen door het veld 

« Gewenste geldigheidsduur » in te vullen. Het veld « Berekende vervaldatum » 

is dan het resultaat van de optelling van de ‘Gewenste geldigheidsduur’ met de 

datum van aanvraag.  

 

 
 

Opmerking : Bij de aanvraag van een nieuwe kaart van het type A staat de 

vervaldatum op 0. U dient zelf de vervaldatum in te vullen. 
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o ‘Vervaldatum’ () : Hierin kan men rechtstreeks de vervaldatum opgeven in het 

formaat (JJJJ-MM-DD) . 

 
 

Het valideren van de aanvraag gebeurt met de knop ‘Kaart aanvragen’. 

 

Na de validatie van de aanvraag van een duplicaat of van een nieuwe kaart verschijnt 

het scherm « Aanvraag Vreemdelingenkaart » (zie afbeelding hierna ) : 

 

 
 

Het type en de geldigheidsduur van de kaart wordt aangegeven. In het geval van een duplicaat 

zal ook het volgnummer weergegeven worden. 

Als aanvulling geeft de toepassing de informatietypes 010, 020 et 001. 

 

Om de aanvraag officieel te kunnen indienen, moeten volgende velden ingevuld worden: 

 

 

 Opmerkingen: De status en eventuele vermeldingen van de betrokkene 

De vermeldingen hebben een grijze tekstkleur wanneer het type geselecteerde kaart het niet 

mogelijk maakt om dergelijke vermelding te selecteren.  
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De vermeldingen kunnen geselecteerd worden wanneer het type kaart van de burger en de 

leeftijd van de burger de ambtenaar de mogelijkheid bieden om deze vermeldingen te 

kiezen.  
 

Zodra de ambtenaar het veld « Internationale bescherming EU » aanvinkt, kan hij kiezen uit 

volgende mogelijkheden: 

 

 

 
 

 Het land dat internationale bescherming verleent aan de buitenlandse burger:  

de lijst met EU lidstaten wordt getoond (1) 

 

 De datum vanaf wanneer de internationale bescherming wordt verleend aan de burger. (2) 

 

Beide gegevens zijn beschikbaar op het basisdocument, de kaart en de chip van de kaart. 
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Onderstaande toont de inhoud van de chip van een kaart die de nieuwe vermelding bevat. 
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 De taal  

 

 Certificaten gewenst? 

 

De ambtenaar kiest Ja om aan te geven dat de burger de certificaten op zijn kaart wenst te 

hebben: 

   o Een burger, jonger dan 18 jaar, zal enkel het authenticatie certificaat hebben.  

o Een burger, ouder dan 18 jaar, zal beschikken over zowel het authenticatie- als het 

   onloochenbaarheidscertificaat.  

 

De ambtenaar kiest Nee om aan te geven dat de burger geen certificaten op zijn kaart wil 

hebben.  

 

 Bijlage 15 afdrukken? 
Bij de aanvraag van een vreemdelingenkaart kan een attest afgedrukt worden: bijlage 15. 

Het betreft de bijlage 15 bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen.  

Dit document wordt na het basisdocument afgedrukt. Door de optie « Afdruk Bijlage15 » 

uit te vinken in het scherm « aanvraag vreemdelingenkaart », wordt deze bijlage echter niet 

afgedrukt. 

 

 Spoedprocedure nodig? 
De ambtenaar kruist het desbetreffende vakje aan als de kaart dringend aangevraagd wordt. 

In dat geval moet de ambtenaar de gepaste wijze van aflevering kiezen. 

 

Vóór de keuze van de dringendheid 

 

 
 
Na de keuze van de dringendheid 
 

 
 

Wijze van aflevering: In geval van een dringende aanmaak moet de kaartproducent weten 

welke wijze van aflevering de burger gevraagd heeft.  
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Er zijn 2 wijzen van afleveren mogelijk: 

 Dringend - geleverd in de gemeente 

 Zeer dringend - geleverd in de gemeente 

 

 Reden van migratie  

De reden van migratie is verplicht in te vullen bij de aanvraag van een vreemdelingenkaart. 

Deze informatie zal worden bijgehouden op het Rijksregister (IT202). 

Het gedeelte « Reden van migratie » in het scherm geeft de volgende inlichtingen: 

 Het veld «  In het RR ». Hierin worden de gegevens van het IT 202 weergegeven 

als deze reeds beschikbaar zijn. 

 Het veld « Nieuwe reden » geeft een lijst van migratieredenen per groep. 

 Het veld « Migratiecode » geeft voor elke groep de bijhorende codes. 

Selecteer een reden van migratie en een code naargelang de situatie van de aanvrager. 

 

 
 

Bij de selectie van bepaalde redenen van migratie moet men ook het nationaal nummer 

invullen van de persoon die het recht van gezinshereniging aangevraagd heeft. 

Bij de selectie van een reden van migratie die het ingeven van dergelijk 

rijksregisternummer vereist, verschijnt het veld « NN voor hereniging » en worden de 

knoppen  « 25 » et « 61 » weergegeven. 

Zie volgende afbeelding: 

 

 
 

 

Na het invullen van het nationaal nummer heeft u de mogelijkheid om het dossier van 

betrokkene te ondervragen door middel van het aanklikken van de knoppen « 25 » of 

« 61 ». In de afbeeldingen hieronder wordt de informatie 25 of 61 van die persoon 

afgebeeld.  
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Bij deze 2 voorgaande schermen (25 en 61), kan eender welk dossier geraadpleegd worden. U 

dient slechts het nationaal nummer te vervangen na de cijfers 25 of 61 bovenaan in het scherm. 

 

 
 

De knop « Versturen » start de opvraging naar het Rijksregister. 

De knop « NN overnemen » laat toe het NN over te nemen in het scherm « aanvraag 

vreemdelingenkaart » onder de zone “reden van migratie” en terug te keren naar dit scherm. 

Met de knop « Sluit » gaat men terug naar het scherm « aanvraag vreemdelingenkaart » . 
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 BTW-nummer(s) en dossiernummer 

(TEN VROEGSTE VANAF 01.01.2019 ZICHTBAAR) 

 

Deze velden verschijnen enkel in bepaalde gevallen naargelang van het type kaart en de vermelding 

betreffende de arbeidsmarkt die geselecteerd werden. 

 

Men moet drie dingen weten over deze velden:  

 

- Deze velden zijn in alle gevallen facultatief! De ambtenaar kan 0, 1 of 2 BTW-nummers en/of 

het dossiernummer invullen. De ambtenaar moet evenwel verplicht een structuur respecteren 

voor elk van de nummers:  

- xxxx.xxx.xxx voor de BTW-nummers waarbij ‘x’ verplicht ingevuld wordt met een cijfer en 

waarbij alle ‘x’-en ingevuld worden; 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxx voor het dossiernummer waarbij ‘x’ verplicht ingevuld wordt met een 

cijfer en waarbij tussen 8 en 18 ‘x’-en ingevuld worden (het dossiernummer kan een 

opeenvolging zijn van 8 tot 18 cijfers).    

 

Bijvoorbeeld, indien de ambtenaar een kaart van type I selecteert met de vermelding ‘Arbeidsmarkt: 

beperkt’, dan verschijnen de velden ‘BTW’ en ‘Dossiernummer’ onderaan het scherm. 

 
 

De door de ambtenaar geselecteerde vermeldingen (1) evenals het BTW-nummer (de BTW-

nummers) en het dossiernummer (2) zijn zichtbaar op het basisdocument en de chip. Op de kaart 

komen enkel de vermeldingen.  
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Nadat de ambtenaar alle parameters heeft ingevuld (zie hieronder), drukt hij op de knop “Verder” om 

naar het gedeelte om biometrische gegevens te nemen, te gaan. 

 

 
 

 
De procedure voor het elektronisch basisdocument wordt gestart. 
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Voor een Vreemdelingenkaart moet de ambtenaar volgende gegevens registreren: 

- De foto van de burger 

- De handtekening van de burger 

Voor een biometrische vreemdelingenkaart moet de ambtenaar, naast de foto en handtekening, ook 

vingerafdrukken registreren. 

6.1.5 Foto van de burger 

 

De procedure staat beschreven bij de aanvraag van een EID kaart in punt 4.1.1. 

 

6.1.6 Vingerafdrukken van de burger 

Zodra de ambtenaar de foto van de burger geregistreerd heeft, moet hij de vingerafdrukken van de 

burger registreren. 

De ambtenaar kan de vingerafdrukken inscannen via de Cogent scanner door op de knop met de 2 

groene pijlen te klikken. De procedure voor het scannen van vingerafdrukken staat beschreven in punt 

3.1.2. 

De ambtenaar kan ook de vingerafdrukken van de Kandidaat DB ophalen. Hiervoor moet hij op ‘of 

ophalen foto >>’ klikken. 

 

Na deze stap wordt de foto automatisch doorgestuurd naar het Rijksregister. De vingerafdrukken 

worden ook getoond op het scherm. 

 

6.1.7 Handtekening van de burger 

Van zodra de ambtenaar de vingerafdrukken van de burger genomen heeft, moet hij de handtekening 

van de burger invoeren. De procedure staat beschreven bij de aanvraag van een EID kaart in punt 

4.1.2. 
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6.1.8 Aanvraag controleren 

Nadat de ambtenaar de handtekening van de burger ingegeven heeft, dient hij de aanvraag van de 

nieuwe kaart te controleren. 

Deze procedure staat beschreven in punt 4.1.3 van de EID kaart. 

 

6.1.9 Ondertekenen Basisdocument 

Deze procedure staat beschreven in punt 4.1.4. 

 

Indien de optie ‘Afdruk Bijlage 15’ was aangevinkt wordt, voor de bevestiging, bijlage 15 

weergegeven. 

 

 
 

Controleer na de bevestiging steeds via de ‘Opvraging (27)’ op het Opzoekscherm of de Situatie van 

de kaart op ‘Uitgifte bezig’ staat. 

 

 
 

en via de nieuwe functionaliteit “Aangevraagde kaarten” (zie punt 8).  
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6.2. ACTIVEREN EN AFLEVEREN  

De functionaliteit voor activering van de kaart wordt gewijzigd teneinde de noodzakelijke controles 

voor de validatie van de contactloze chip in te voegen.  

 

De activering omvat 2 delen in onderstaande volgorde:  

 

 

 De controle van de gegevens van de contactloze chip bij een biometrische 

vreemdelingenkaart met de RFID lezer  

 
 

 De normale activering van de contactchip:  

o      Dit proces wordt niet gewijzigd.  

o      Opdat de normale activering van de contactchip opgestart wordt,  

      moet het voorgaande proces succesvol afgesloten zijn.  

 

 

 

De kaart wordt uitgereikt aan de burger wanneer de 2 activeringsfasen succesvol uitgevoerd werden. 

 

 

6.2.1. Controle van de Contactloze Chip  

Het scherm «Identiteitskaart Activeren en Afleveren» wordt weergegeven. De ambtenaar klikt op de 

knop «Kaart activeren» om het proces te starten. 

 

 
 

Het scherm vraagt de ambtenaar om de kaart in de kaartlezer zonder contact te leggen vooraleer verder 

te gaan.  
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Het scherm «Uitlezen contactloze chip» wordt weergegeven, zoals bovenstaand scherm aantoont.  

 

De te controleren elektronische kaart wordt als volgt in de documentlezer gelegd : 

 

 De zijde van de kaart met de foto naar boven.  

 De zijde van de kaart met de MRZ-zone naar beneden.  

 
 De MRZ (Machine Readable Zone)-zone bestaat uit 3 lijnen met 

kenmerkende informatie van de burger, zoals o.a. zijn naam en 

voornamen, zijn geboortedatum, het nummer en de vervaldatum van zijn 

kaart. 

 

 

 

 

Hiernaast de afbeelding van de MRZ-zone op 

een testkaart. 

 
 

Via het scherm «Uitlezen contactloze chip» (afbeelding hieronder) kan de voortgang van het proces 

«controle van de contactloze chip» gevolgd worden.  
 

De volgende controles worden uitgevoerd:  

 Basic Authentication: beschermt tegen het niet-toegelaten lezen van de inhoud van de chip.  

 Passive Authentication: beschermt tegen het wijzigen van de chipgegevens.  

 EAC Init Terminal Authentication: beschermt tegen het kopiëren van de chip.  

 EAC Complete Terminal Authentication: geeft toegang tot de zones van de chip met beperkte 

toegankelijkheid (DG3).  

 

Zodra de controles uitgevoerd zijn, wordt toegang gegeven tot de MRZ-zone (DG1), de foto (DG2) en 

de vingerafdrukken (DG3). 
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Wanneer alle controles succesvol afgerond zijn, wordt het scherm «Uitlezen contactloze chip» als 

volgt weergegeven: 

 

 
 

Om de controle van de vingerafdrukken van de burger ten opzichte van de vingerafdrukken die 

opgeslagen zijn op de contactloze chip, te starten, klikt de ambtenaar op de knop “Start Controle 

Vingerafdrukken”.  
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De minder gevoelige inhoud (foto en MRZ) van de contactloze chip wordt weergegeven zoals 

hieronder weergegeven. 

 

 
Opgelet: Indien de burger geen vingerafdrukken kan leveren bij de aanvraag van de kaart, zal de kaart 

zonder vingerafdrukken afgeleverd worden. In dat geval zal bij het klikken op de knop “Start Controle 

Vingerafdrukken” het volgende scherm verschijnen met een bericht dat de contactloze chip geen 

vingerafdrukken bevat. De stap in verband met de controle van de afdrukken kan dus overgeslagen 

worden. 

 

 
 

Vervolgens wordt het scherm “Controle Vingerafdrukken” weergegeven door op de knop “Controle 

Vingerafdrukken” te klikken. 
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Zoals bovenstaande afbeelding aantoont:  

 

 bevat dit scherm de op de chip opgeslagen vingerafdrukken, in de zone “Vingerafdrukken in 

de RFID-chip”, met in het linkerdeel de vinger van de linkerhand en in het rechterdeel de 

vinger van de rechterhand.  

 is de zone “Ingescande vingerafdrukken” leeg.  

 bevat de zone “Resultaat van de controle” 2 aanduidingen: eerste vinger en tweede vinger. 

Deze aanduidingen zullen ingevuld worden na de vergelijking van de vingerafdrukken op de 

RFID en de nieuwe genomen vingerafdrukken. De kleur is groen wanneer het resultaat 

identiek is en rood wanneer de vingerafdrukken verschillend zijn.  

 omvat de zone “Actie” 2 knoppen:  

  

o De knop “Start Scan” maakt het voor de ambtenaar mogelijk om het nemen van de 

vingerafdrukken op te starten zoals uitgelegd in punt 3.2.  

o De knop “Klaar” wordt gebruikt om de resultaten van de vergelijking van de 

vingerafdrukken te valideren.  

 

Wanneer de ambtenaar klikt op de knop “Start Scan”, opent het volgend scherm. 

Voor meer informatie over het nemen van vingerafdrukken, zie punt 3.2. 
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De toepassing selecteert uit de pas opgenomen vingerafdrukken de afdrukken van deze vingers welke 

zich in de contactloze chip bevinden. De vergelijking moet immers gebeuren voor dezelfde vingers 

(voorbeeld: de linkerwijsvinger die op de chip opgeslagen is, moet vergeleken worden met de 

linkerwijsvinger die net genomen werd).  

 

Het scherm geeft de 2, net geselecteerde, vingerafdrukken weer. 
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Het resultaat van de vergelijking van de vingerafdrukken wordt weergegeven op het scherm “Controle 

Vingerafdrukken” 



 De zone “Ingescande vingerafdrukken” geeft de geselecteerde vingerafdrukken weer.  

 De zone “Resultaat van de controle” geeft een geslaagde vergelijking weer in groen en een 

mislukte in rood.  

 

 
 

 

Wanneer de ambtenaar de resultaten valideert aan de hand van de knop “Klaar”, wordt het scherm 

“Uitlezen contactloze chip” weergegeven. 
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Twee typegevallen kunnen zich voordoen:  
 

1. De knop “Kaart activeren” kan gebruikt worden als de controle van de vingerafdrukken geslaagd is: 

minstens één van de 2 vingerafdrukken is groen in de zone “Resultaat van de controle”.  

Het proces gaat voort met de activeringsfase van de contactchip. 

 

 
 

 

 

2. De knop “Kaart annuleren” kan gebruikt worden als de controle van de vingerafdrukken mislukt is: 

de 2 afdrukken staan in het rood in de zone “Resultaat van de controle”.  
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Indien er na de controle van de vingerafdrukken geen overeenkomst is, wordt de volgende 

boodschap getoond: 

 

 
 

De ambtenaar moet een keuze maken:  

 

 ‘Ja’ om verder te gaan met de activatie van de kaart  

 ‘Neen’ om het activatieproces te af te breken.  

 

Volgende tabel toont de flow naargelang de gemaakte keuze van de ambtenaar. 

 

Ja 2 opties Neen 2 opties 

Het onderstaand scherm toont de boodschap  

« Controle vingerafdrukken niet geslaagd.  

U wenst de kaart toch af te leveren ».  

 

1. De knop « Kaart activeren » is beschikbaar. 

Met deze knop heeft de ambtenaar de 

mogelijkheid om door te gaan met de 

activatie van de contactchip.  

1. De ambtenaar kan beslissen om een onderzoek te starten 

naar de oorzaak van de non-matching. Het activatieproces 

wordt in dit geval beëindigd. Hiervoor klikt de ambtenaar 

op de knop « Aanvragen onderzoek ». De 

vingerafdrukken van de burger worden naar de centrale 

verstuurd. Verder verstuurt het systeem automatisch een 

mail met aanvraag voor onderzoek naar de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ).  
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2. De ambtenaar kan kiezen om het 

activatieproces te onderbreken, door op de 

knop « Aflevering uitstellen tot een latere 

datum » te klikken. Het activatieproces wordt 

beëindigd.  

 

 

 
 

2. De ambtenaar krijgt een melding en het activatieproces 

wordt beëindigd.  

 

 
 

3. De ambtenaar kan kiezen om het activatieproces te 

onderbreken, door op de knop « Aflevering uitstellen tot 

een latere datum » te klikken. Het activatieproces wordt 

beëindigd. 
 

6.2.2 Activering van de Contactchip 

Voor de volgende te ondernemen acties kan verwezen worden naar het punt “Activeren en Afleveren “ 

van de eID kaart. 

 

 

6.3 ADRESWIJZIGING 

Volgende afbeelding toont het betreffende scherm. 
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Voor de volgende te ondernemen acties kan verwezen worden naar het punt “Adreswijziging” van de 

eID kaart 

 

 
 

6.4 DEBLOKKEREN PINCODE 

Hierna ziet U de afbeelding van het scherm. 

Voor uitleg over de te ondernemen acties: zie  “Deblokkeren PINcode”  van de  eID kaart. 

 

 
 

6.5 RESET PINCODE 

Hierna ziet U de afbeelding van het scherm. 

Voor uitleg over de te ondernemen acties: zie: “Reset Pincode” van de eID kaart. 
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6.6 WIJZIG PINCODE 

Voor uitleg over de te ondernemen acties: zie:  “Wijzig Pincode” van de eID kaart. 

 

6.7 CERTIFICATEN TESTEN 

Voor uitleg over de te ondernemen acties: zie:  “Certificaten testen”  van de eID kaart. 

 

6.8 BEHEER VAN CERTIFICATEN 

 

Voor uitleg over de te ondernemen acties: zie: “Beheer certificaten” van de eID kaart  

 

Zoals de afbeelding hierna laat zien, is het scherm dat de status weergeeft van de certificaten 

gewijzigd. Het is voor een vreemdelingenkaart immers niet mogelijk certificaten op te schorten; men 

kan deze enkel intrekken (revocatie). De mogelijkheid om certificaten op te schorten is dan ook niet 

langer weerhouden op dit scherm. 
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6.9 VERNIEUWEN CERTIFICATEN 

Hierna ziet U de afbeelding van het scherm. 

Voor uitleg over de te ondernemen acties: zie: “Vernieuwen Certificaten” van de eID kaart . 
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6.10 VERLIES, DIEFSTAL, VERNIETIGING 

In de laatste versies van Belpic is het niet meer mogelijk om in deze context de functionaliteit 

«DOCSTOP» te gebruiken. Een gedeelte van de schermen blijft evenwel toegankelijk:  

 

Vergeet niet eerst de identiteit van de betrokkene op te zoeken. 

 

Het volgende scherm verschijnt na de selectie van ‘Verlies, Diefstal, Vernietiging’ 

 

 
 

Voor de verdere verwerking ga naar Hoofdstuk 15 “De functionaliteit ‘DOCSTOP’ ” 

 

6.11 ANNULATIE (ALGEMEEN) 

Hierna ziet U de afbeelding van het scherm. 

Voor uitleg over de te ondernemen acties: zie:  “Annulatie ( Algemeen)” van de eID kaart. 

 



RAPC-V27.00-NL Handleiding V27.00 Versie1.0  

 132/166 

 

 
 

 

Opgelet : Bij de annulatie van een kaart dient men een annulatiecode te kiezen die overeenstemt met 

de situatie van de betrokkene. Bij annulatie van een geactiveerde kaart heeft deze code immers een 

impact op het toekennen van een nieuwe kaart. 

 

 

 

6.12 AANVRAAG BIJLAGE  

Voor uitleg over de te ondernemen acties: zie:  “Aanvraag Bijlage” van de eID kaart. 
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7. Geweigerde kaarten (NEW) 
 

Via het menu ‘Geweigerde kaarten’ kan de ambtenaar een lijst van geweigerde kaarten van zijn 

gemeente ophalen. Deze lijst bevat alle kaarten die Zetes heft geweigerd tijdens de productiefase. 

 

Enkel een ambtenaar met een specifieke machtiging, toegekend door het Rijksregister heeft toegang 

tot dit menu. 

 

Er zijn 3 mogelijkheden: 

 

1. Er zijn geen geweigerde kaarten. De ambtenaar krijgt een informatieboodschap te zien en 

vervolgens een lege lijst. 

 

 
 

 
 

2. Er zijn geweigerde kaarten.  

 

a. Bij het aanmelden krijgt de ambtenaar een melding. 
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b. Via het menu « Geweigerde kaarten »: in de lijst wordt per kaart volgende informatie 

getoond: 

i. Het rijksregisternummer 

ii. Het kaartnummer 

iii. De reden voor de weigering 

 

 
  

 

 

iv. Een knop die toelaat om het elektronisch basisdocument op te vragen 
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v. De mogelijkheid om de productie van de kaart te forceren. 

 

Productie forceren 

De ambtenaar kan de productie van een kaart forceren. Hiervoor dient hij het vakje naast de 

desbetreffende kaart of kaarten aan te vinken en onderaan op ‘Forceer kaarten’ te klikken. 

 
 

Van zodra dat gebeurd is, verdwijnen de geselecteerde kaarten uit de lijst met geweigerde kaarten. 
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3. De ambtenaar logt in als ambtenaar van de HelpDesk met een specifiek recht om de 

geweigerde kaarten te raadplegen. Deze ambtenaar zal in het menu het tabblad ‘Geweigerde 

kaarten’ zien verschijnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de werking van dit scherm, lees de uitleg hierboven. 

 

 



RAPC-V27.00-NL Handleiding V27.00 Versie1.0  

 137/166 

 

8. Aangevraagde kaarten  (NEW) 
 

Via het menu ‘Aangevraagde kaarten’ kan de ambtenaar een overzicht opvragen van alle kaarten die 

hij heeft aangevraagd gedurende de afgelopen 5 dagen. 

 

Hiervoor selecteert de ambtenaar de gewenste dag via de kalender rechts op het scherm.  

 

 
 

Vervolgens drukt hij onderaan op de knop ‘Start aanvraag’. Er zijn 2 mogelijke resultaten 

1. Er werden geen kaarten aangevraagd op de gekozen datum. Een informatieboodschap wordt 

getoond. 
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2. Er werden wel kaarten aangevraagd op de gekozen datum. In het overzicht wordt de 

informatie over deze kaarten opgelijst. 

 
 

 

 

 

 

De kolom ‘Urg’ geeft de volledige tekst weer met betrekking tot de wijze van aflevering van de kaart. 

In dit voorbeeld is de tekst ‘Dringend/Urgent’.  

De kolom ‘Type’ geeft het kaarttype weer in letters. In dit voorbeeld is de tekst ‘eID’.  

 

De ambtenaar kan deze lijst ook opslaan. De locatie waar het bestand wordt opgeslagen, kan worden 

aangepast in de instellingen (12.3) 

 



RAPC-V27.00-NL Handleiding V27.00 Versie1.0  

 139/166 

 

 
 

 

 

 
 

 

Elke gemeente kan een ambtenaar aanduiden die de machtiging heeft om een lijst op te vragen van alle 

door de gemeente aangevraagde kaarten op een gekozen datum 

Deze specifieke machtiging wordt hem toegekend door het Rijksregister. 

 

Voor deze ambtenaar is een aanvinkvakje ‘Volledige lijst’ beschikbaar. 

 Indien het vakje niet is aangevinkt, kan de ambtenaar een overzicht van alle door hem 

aangevraagde kaarten tijdens de afgelopen 5 dagen, opvragen. 

 Indien het vakje is aangevinkt, kan de ambtenaar een overzicht van alle in de gemeente 

aangevraagde kaarten (tijdens de afgelopen 5 dagen), opvragen. 
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De ambtenaar kan deze lijst ook opslaan. De locatie waar het bestand wordt opgeslagen, kan worden 

aangepast in de instellingen (12.3) 
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9. Klassieke transacties 
 

Met het scherm « Klassieke transacties » is het mogelijk alle klassieke transacties van het Rijksregister 

uit te voeren met gebruik van de gewoonlijke codes. 

 

 
 

 

Tik de code (hier 61) in het voorziene venster en klik op « Versturen ». 



  Versie  

  

 

10. Convocatielijsten 
 

Met het scherm « Convocatielijsten », kan U de convocatielijsten voor uw gemeente elektronisch 

ophalen. 

 

 
 

Om na te gaan of er voor u convocatielijsten beschikbaar zijn op het Rijksregister, klik op de knop 

“Overzicht bestanden ophalen”. Indien er convocaties klaar staan, krijgt U een overzicht van de 

bestanden met een indicatie over de grootte van het bestand (het aantal bytes) en de status die aangeeft 

of u deze bestanden al dan niet reeds hebt ingeladen. Een gemeente kan alleen zijn eigen 

convocatielijsten ophalen. 
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Het ophalen van de convocatielijsten op de RAPC omvat ook de vreemdelingenkaarten. 

 

De naam van de bestanden voor vreemdelingenkaarten bevatten « FOR » .  

 

Details over de inhoud van de bestanden zijn terug te vinden in de Algemene Onderrichtingen eID. 

 

Na het ophalen van de bestanden worden deze opgeslagen op de RAPC in een directory C:\Program 

Data\Belpic\LCR onder 2 formaten: 

o Het formaat.CSV is een tekstbestand en is te openen met Notepad, Wordpad, … 

o Het formaat.xls is te openen met Microsoft Office Excel. 

 

Deze bestanden staan ter beschikking van de gemeente voor hun eigen gebruik. 
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11. Werktuigen (NEW) 
 

In dit menu kan u de verschillende apparaten testen. 

 

Met de V27.00 worden de namen van de tabbladen van het menu ‘Tools’ gewijzigd:  

-          ‘Kaart lezen ‘ wordt ‘Contactchip lezen’  

-          ‘Kaart testen’ wordt ‘Contactchip testen’  

-          Het tabblad ‘RFID lezen’ wordt toegevoegd   

-          'Biometrische apparatuur" verschijnt niet  

-          ‘Test Elektr. Basisdok’ wordt ‘Test basisdocument’  

-          ‘Belpic info’ wijzigt niet  

 

De volgende mogelijkheden zijn in het menu voorzien: 

 

 

11.1. CONTACTCHIP LEZEN 

U kunt heel eenvoudig de inhoud van de kaart lezen. Als de burger zijn kaart in de voor hem bestemde 

kaartlezer steekt kan U de inhoud van de kaart lezen en eventueel afdrukken. Klik op « Contactchip 

lezen » links in het menu. 

 

 
 

Nadat u op de knop “ Contactchip lezen” hebt gedrukt, kan u de verschillende stappen van het lezen 

volgen. 
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Na het uitlezen verschijnt het volgende scherm, waarop u de gegevens kan bekijken en eventueel 

afdrukken: 

 

 

 

 

Resultaat voor een eID: 
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Resultaat voor een vreemdelingenkaart:  
 

 
 

Vanaf versie V20.03 van de Belpic applicatie staan ook de « Opmerkingen » op dit document. 

Voor de vreemdelingenkaart zijn dit de opmerkingen, het statuut en het feit dat de kaart al dan niet een 

duplicaat is, en eventueel de internationale bescherming EU.  
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11.2. CONTACTCHIP TESTEN 

 
 

 

Deze functie laat U toe de chip te testen van de kaart die zich in de kaartlezer voor de burger bevindt. 

 Een niet geactiveerde kaart geeft alleen de vermelding ATR. 

 Een geactiveerde kaart geeft de vermelding ATR, en bijkomende informatie met betrekking 

tot de inhoud van de chip. 

 Een kaart met een defecte chip geeft zelfs geen vermelding ATR. 

11.3. RFID LEZEN (NEW) 

Vanaf versie V27.00 van Belpic biedt de nieuwe functionaliteit "RFID Lezen" de mogelijkheid om de 

biometrische gegevens op de met biometrische gegevens geproduceerde elektronische kaarten en 

paspoorten te lezen. 

De volgende boodschap zal op het scherm verschijnen: 
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Het vervolg van de procedure wordt uitvoerig voorgesteld op de tweede en derde pagina van punt 

‘6.2.1’ van dit document.  

11.3.1. START CONTROLE VINGERAFDRUKKEN 

Deze functionaliteit wordt uitvoerig voorgesteld in punt ‘6.2.1’ van dit document, na de hierboven 

voorgestelde procedure met betrekking tot het lezen van de kaart.  

11.3.2. PRINT PDF-INHOUD  
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Door op ‘Print PDF-inhoud’ te klikken, doet de ambtenaar een venster verschijnen met alle gegevens 

die op de RFID kaart van de burger staan (Zie afbeelding hieronder). Links bovenaan dit venster 

bevinden zich twee knoppen:  

- Sluiten: maakt het mogelijk om dit inhoudvenster te sluiten en terug te keren naar het 

menu ‘RFID lezen; 

- Printen: biedt de ambtenaar de mogelijkheid om de gegevens die op de RFID kaart 

staan, te printen.  
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11.4. TEST BASISDOCUMENT 

De optie « Test basisdocument » laat toe een aanvraag voor een elektronisch basisdocument te 

simuleren. Alle biometrische gegevens worden hierbij betrokken : Fotoscan, digitale vingerafdrukken, 

digitale handtekening.  
 

 
 

Door op de knop « Scan foto » te drukken wordt het scannen van de foto gestart. Zie punt 3.1 

De knop “Scan vingerafdrukken” start het proces voor de opname van de vingerafdrukken. Zie punt 

3.2 

Door op de knop « Onderteken Elektronisch Basisdocument » te drukken, kan de te gebruiken scanner 

(SignPad of Topaz) geselecteerd worden en wordt het proces om het elektronisch basisdocument te 

ondertekenen, gestart. Zie punt 3.3 

11.5. BELPIC INFO (NEW) 

Deze optie laat toe een overzicht te hebben betreffende de aangesloten apparatuur (connectietest) en de 

geïnstalleerde software. Dit scherm kan afgedrukt worden in het pdf formaat. 
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De geïnstalleerde versie van Adobe wordt, vanaf Belpic V25.00, ook weergegeven. Adobe Reader DC 

wordt ook ondersteund vanaf versie V27. 

 

 

Het bestand « CaptureDll.ini » bevat de parameters die de 1 vinger-scanner gebruikt bij het nemen van 

de vingerafdrukken vanop het biometrische station (Belpic light). Indien dit bestand up-to-date is, 

wordt dit weergegeven in het groen, zoniet in het rood.  

 

 
 

Als de status «  rood » is, moet het Belpic-programma éénmalig met administratierechten uitgevoerd 

worden. U hebt dus een gebruiker of iemand van uw ICT dienst nodig, die op de Belpic-pc over de 

nodige administratierechten beschikt; deze persoon klikt met de rechtermuisknop op het Belpic 

programma icoontje en selecteer vervolgens « Als administrator uitvoeren » (Run as administrator) 
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Na het ingeven van een adminstrator loginnaam en paswoord zal Belpic gewoon opstarten. 

Sluit Belpic af en start terug standaard op door op het icoontje te klikken. 

Kijk na, op de wijze zoals hierboven beschreven, of de status van het bestand “CaptureDLL.ini” nu 

« groen » is. 

 

 



 

RAPC-V27.00-NL Handleiding V27.00 Versie 1.0 

 153/166 

 

12. Systeeminstellingen 
 

Om toegang te hebben tot de configuratie van het systeem mag men niet geconnecteerd zijn. Ga naar 

het menu « Afmelden » indien nodig. 

Het scherm « Instellingen van de applicatie » wordt onderverdeeld in 7 delen die bereikt kunnen 

worden via de voorziene tabbladen: Applicatie, Communicatie, Externe interface, PCSC lezers, Logs, 

Scanner en Vingerafdruk. 

 

 
 

12.1. HET TABBLAD “APPLICATIE”  

Het tabblad « Applicatie » (zie scherm hierboven) laat u toe volgende configuraties uit te voeren: 

Invoeren van de NIS code van de gemeente 

Invoeren van de taal waarin de applicatie dient op te starten 

De « Debug » mode activeren 

Automatische detectie van de lezers bij het starten  

Elektronisch basisdocument te activeren (biometrie): Vanaf Belpic V25.00 staat deze optie 

altijd aangevinkt. 

Gebruik maken van de karakterset Arial Unicode MS voor het basisdocument 

 

De functionaliteit « Automatische detectie Lezer bij Opstart» laat toe automatisch de ambtenarenlezer 

te detecteren. Immers, de Belpic applicatie zal tijdens het opstarten van de toepassing de lezer waarin 

zich een kaart bevindt identifiëren als de ambtenarenlezer. 

 

Meer informatie betreffende het gebruik van de karakterset MS Arial Unicade kan teruggevonden 

worden in de release note van de versie V20.02 van de Belpic applicatie. 
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12.2. HET TABBLAD “COMMUNICATIE” 

Het tabblad « Communicatie » laat u toe volgende configuraties uit te voeren: 

Naam van de SSL server op te geven (het betreft hier de server van het Rijksregister) 

Het SSL poortnummer  

Wordt de server Proxy van Internet Explorer gebruikt? 

Versie van de Java Virtual Machine afficheren 

 

 
 

In het geval van communicatieproblemen kan een eenvoudige test uitgevoerd worden door op de knop 

« Test » te drukken. 

 

12.3. HET TABBLAD “EXTERNE INTERFACE” 

Het tabblad « Externe interface » laat u toe volgende configuraties uit te voeren: 

 Registreren van de nummers van de bijgewerkte dossiers. 

 Definiëren van de map voor de opslag van de aangevraagde kaarten 
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12.4. HET TABBLAD “PCSC LEZERS” 

Het tabblad « PCSC lezers » laat u toe volgende configuraties uit te voeren: 

 Identifiëren van de ambtenarenlezer 

 Identifiëren van de burgerlezer 

 

 

 
 

U kunt eveneens een test van de kaartlezers uitvoeren door een geactiveerde kaart in de te testen lezer 

te plaatsen en vervolgens op de overeenkomstige knop « Test » te drukken. Het resultaat van de test 

wordt na een paar seconden op het scherm weergegeven. Hieronder een voorbeeld van een geslaagde 

test. 
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12.5. HET TABBLAD “LOGS” 

 
 

Indien de functie « DebugLog » in het tabblad « Applicatie » aangevinkt werd, zal de Belpic applicatie 

automatisch uitgebreide informatie betreffende de applicatie zelf en de connecties in de logbestanden 

« Communicatie » opslaan. Op hetzelfde ogenblik zal een gecondenseerde versie van deze informatie 

opgeslagen worden in het logbestand « Applicatie ». 

Indien u wenst te vermijden dat de harde schijf van de RAPC te zwaar belast wordt met deze 

informatie, kunt u op regelmatige basis via het nieuwe tabblad « Logs » de oude logbestanden 

verwijderen. 

In het tabblad « Logs » kunt u op een duidelijke manier het aantal informatie logs aanduiden. Door het 

aantal bij te houden « Applogs » aan te duiden, krijgt het systeem een indicatie over het aantal bij te 

houden logs bij een « Opkuis » operatie. Deze « Opkuis » operatie wordt gestart door op de knop 

« Overtollige Applogs Nu Opkuisen » te drukken. 

Het minimum te conserveren « Applogs » is 32. Dit dient toe te laten steeds over een minimum aan 

informatie te beschikken op de RAPC in geval van problemen. 

 

Een identieke operatie is mogelijk voor de “CommLogs” betreffende de communicatie. Kies de 

waarde van het aantal te conserveren logs. Vanaf het ogenblik dat op de knop « toepassen«  gedrukt 

wordt, zal de opkuis automatisch gestart worden. 

 

12.6. HET TABBLAD “SCANNER” 

Het tabblad « Scanner » laat u toe de configuratie van de fotoscanner uit te voeren. 
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Met de knop “Configureer scanner” kan u de instellingen bijstellen. 

 

 
 

Indien PaperStream Ip install: 
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12.7. HET TABBLAD “VINGERAFDRUK”  

Het tabblad « VingerAfdruk » laat u toe de configuratie van de vingerafdrukscanner uit te voeren. 

 

 
 

Met de knop “TestFP Scanner interface” kan u een test uitvoeren van de vingerafdrukscanner. 
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Na de scan  van  zowel de vingers van  het rechterhand, de vingers  van  het  linker hand en de  beide 

duimen krijgt u het volgende overzicht van de test : 

 

 
 

Met  “Confirm”  sluit u de test af. 
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13. Raadplegen Log 
Drie verschillende log files zijn beschikbaar: 

 Applicatie-Log 

 Communicatie-Log 

 Communicatie-Foutenlog 

 

Deze bestanden worden opgeslagen op de harde schijf van de RAPC. In geval van problemen met de 

applicatie kunnen deze log files geconsulteerd worden door gebruik te maken van volgend menu: 
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14. Afmelden 
 

Om zich af te melden van de applicatie dient u het menu « Afmelden » te selecteren en vervolgens op 

de knop “Afmelden” te drukken (onderaan rechts). 

 

 
 

 

Na de afmelding dient u uw elektronische kaart uit de lezer te halen. 

Indien u definitief de applicatie wenst te verlaten, kunt u op de knop « Afsluiten » drukken (onderaan 

rechts). 
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15. De functionaliteit “DOCSTOP” (NEW) 
 

In de laatste versies van Belpic is het niet meer mogelijk om in deze context de functionaliteit 

«DOCSTOP» te gebruiken. Een gedeelte van de schermen blijft evenwel toegankelijk:  

 

 

Op het niveau van elke context (EID, Kids-ID, FOR) wordt in het menu het punt “Verlies, Diefstal, 

Vernietiging” weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u in het menu het punt “Verlies, Diefstal, Vernietiging” selecteert, krijgt u het scherm 

hieronder: 
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De titel van het scherm is: 

 « Verlies – Diefstal – Vernietiging [EID] » voor de context « Elektronische 

identiteitskaart». 

 « Verlies – Diefstal – Vernietiging [KID] » voor de context «  Kids-kaart ». 

 « Verlies – Diefstal – Vernietiging [FOR] » voor de context 

« Vreemdelingenkaart». 

 

Dit scherm toont: 

Een deel van de wettelijke gegevens van de persoon. 

Een veld « Nummer IK ». In deze zone moet het nummer van de te behandelen kaart 

ingevuld worden.  

Volgende soorten verzoeken kunnen vanaf dit scherm ingegeven worden: 

 Aangifte van Verlies, Diefstal of Vernietiging 

 Intrekken van aangifte van Verlies, Diefstal of Vernietiging 

Een zone “Taal” maakt het mogelijk om de taal te kiezen waarin het verzoek zal 

ingediend worden. 

De paragrafen die volgen beschrijven uitvoerig elke soort van vraag. 

 

15.1. DOCSTOP – AANGIFTE VAN VERLIES, DIEFSTAL OF VERNIETIGING  

Wanneer u ervoor kiest een aangifte van Diefstal/Verlies/Vernietiging te doen, moet u de 

reden hiervoor aangeven door middel van de daartoe voorziene codes. Selecteer de gewenste 

taal en bevestig de vraag door op de knop „Aanvragen“ te drukken.  
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Vanaf V27.00 is het niet meer mogelijk om een verklaring van «Verlies, Diefstal en Vernieling» te 

doen. Wanneer de ambtenaar op ‘Aanvragen’ klikt, verschijnt een foutmelding op het scherm voor de 

kaarten eID, Kids-ID en FOR:    

 

   

 

 

 
 

 

Opmerkingen :  

1. Een aangifte van Verlies, Diefstal of Vernietiging die door de Helpdesk wordt gedaan, 

geeft geen aanleiding tot afdruk van het document “Bijlage12”. In dit geval wordt een 

bevestiging van de behandeling van de aangifte door het Rijksregister ontvangen. 
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2. Wanneer een fout gebeurt tijdens de behandeling van certificaten in het geval van de 

elektronische kaarten, verschijnt een waarschuwing. 

 

 
 

Druk op „OK“ om de aangifte te beëindigen. 

U moet vervolgens de certificaten opschorten of intrekken zonder de functionaliteit 

“Verlies, Diefstal of Vernietiging” te gebruiken. Doe dit met de functionaliteit 

“Beheer Certificaten” ( bv par. 4.8). 

 

Bovendien kan u de status van zo'n kaart zichtbaar maken met een opvraging van het type 27 of met 

de status van de certificaten.  De volgende afbeelding illustreert dit geval door de transactie «historiek 

CI/DI» weer te geven.  
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15.2. DOCSTOP- INTREKKEN VAN AANGIFTE VAN VERLIES, DIEFSTAL OF 

VERNIETIGING 

Net als de verklaring van 'Verlies, Diefstal en Vernietiging', is de intrekking van de verklaring niet 

meer mogelijk op de V27.00 van Belpic.   Een gedeelte van de schermen blijft evenwel toegankelijk.   

 

 

Op het scherm van de verklaring selecteert u het overeenkomstige type van aanvraag.  Kies de taal van 

de aanvraag en duw op de knop «aanvragen». 

  

 
  

  

Net als de verklaring van 'Verlies, Diefstal en Vernietiging', is de intrekking van de verklaring niet 

meer mogelijk op de V27.00 van Belpic.   Er verschijnt een foutmelding wanneer de ambtenaar op de 

knop 'aanvragen' klikt voor de kaarten eID, Kids-ID en FOR: 

 

 


