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Elektronische identiteitskaarten - verplichting om deze bij zich te hebben vanaf de volle leeftijd van 15 
jaar 
 

Mevrouw, Mijnheer, 
 
Tijdens het Pinksterweekend 2008 werd een grootschalige politiecontrole uitgevoerd in treinen om inzonderheid 
de geldigheid van de identiteitskaarten te controleren, waarbij 2874 personen gecontroleerd werden. De 
resultaten van dit onderzoek tonen aan dat 8% van de gecontroleerde burgers (230 personen op een totaal van 
2874 gecontroleerde personen) geen geldige identiteitskaart bij zich hadden. Zelfs al is de nalatigheid van 
bepaalde burgers te betreuren, dit toont toch aan dat 92% van de gecontroleerde burgers een geldige 
identiteitskaart bij zich hadden. 
 
Mijn diensten, zoals trouwens de gemeenten, stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de wetgeving 
nauwkeurig wordt nageleefd en dat de burgers correct geïnformeerd worden langs verschillende kanalen 
(internet, publicaties, contactdagen op nationaal vlak, opvolging en coördinatie op lokaal vlak, enz.) over de 
verplichting van elke Belg vanaf 15 jaar om houder te zijn van een geldige identiteitskaart. Toch lijkt het mij 
noodzakelijk om sommige bepalingen in herinnering te brengen en om alle mogelijke maatregelen te treffen naar 
de burgers toe. 
 
De Belgische identiteitskaart geldt als inschrijvingsbewijs in het bevolkingsregister van de gemeente waar de 
betrokkene zijn hoofdverblijfplaats heeft. Ze staat eveneens aan Belgen toe om hun nationaliteit en hun identiteit 
in het buitenland te bewijzen. De identiteitskaart wordt automatisch afgeleverd door de gemeente van de 
hoofdverblijfplaats van alle Belgen die minstens twaalf jaar oud zijn en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. 
 
Krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten, moet elke Belg 
vanaf vijftien jaar een identiteitskaart bij zich hebben. 
 
De inbreuken wegens het niet bij zich hebben van de identiteitskaart worden strafrechterlijk bestraft door de wet 
van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 
verblijfsdocumenten. In artikel 7 wordt bepaald dat het niet tonen van de identiteitskaart inderdaad bestraft wordt 
met een geldboete van 26 tot 500 euro. De bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek zijn eveneens 
van toepassing. 
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Het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten bepaalt aan wie de kaart overgelegd 
moet worden, inzonderheid bij elke vordering van de politie, in het kader van haar wettelijke en reglementaire 
opdrachten, alsmede bij elke aanvraag van getuigschriften of uittreksels bij gemeentelijke of andere diensten, 
wanneer de betrokkene bewijs van zijn identiteit dient te leveren of wanneer hij hiertoe verzocht wordt door een 
gerechtsdeurwaarder. 
 
Als een identiteitskaart geannuleerd werd bij het Centrale Register van de Identiteitskaarten, verliest deze 
automatisch haar geldigheid. De burger wordt hiervan naar behoren verwittigd en wordt uitgenodigd om zich aan 
te bieden bij de bevolkingsdienst van de gemeente van zijn verblijfplaats om zijn identiteitskaart te laten 
vernieuwen. 
 
De omzendbrief van 28 februari 2008 betreffende de vervanging van de niet-vervallen identiteitskaarten van het 
"oude model"door elektronische identiteitskaarten preciseert in detail de procedure die in dit geval gevolgd wordt.  
De herinneringen die naar de burger worden verstuurd, vermelden de risico’s die hij loopt door hieraan geen 
gevolg te geven. Indien hij geen geldige identiteitskaart heeft, loopt de burger inderdaad het risico om veel 
moeilijkheden te hebben, inzonderheid bij de administratieve en financiële instellingen of bij zijn verplaatsingen in 
België of in het buitenland. 
 
Elke burger die minstens 12 jaar oud is, moet zijn identiteitskaart om de vijf jaar vernieuwen. Dit is voor de 
gemeente een gelegenheid om indien nodig de bevolkingsregisters bij te werken. De Belgische identiteitskaart, 
die geldt als bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente, is eveneens vaak een wezenlijk 
bestanddeel in verschillende reglementeringen en dient in fiscale, sociale en administratieve aangelegenheden. 
 
De elektronische identiteitskaart biedt zijn houder natuurlijk ook de mogelijkheid om zijn identiteit kenbaar te 
maken, om in België en in de landen van de Europese Unie te reizen, maar eveneens om een elektronische 
handtekening te gebruiken die dezelfde juridische waarde heeft als deze op papier. De nieuwe, steeds meer 
uitgebreide toepassingen die mogelijk gemaakt worden door de elektronische identiteitskaart, zijn een 
meerwaarde voor de burger en de betrokken instantie. De belangstelling voor het gebruik van de elektronische 
identiteitskaart groeit bij de burgers, de instellingen en de bedrijven, inzonderheid door de  veiligheidsgarantie die 
bij de identificatie van personen in het kader van de elektronische communicatie geboden wordt.. 
 
Om uw medeburgers beter te informeren dat het verplicht is een geldige identiteitskaart vanaf de volle leeftijd van 
15 jaar bij zich te hebben, vraag ik u om het informatieve document (dat hier als bijlage toegevoegd wordt) af te 
geven aan elke persoon aan wie een elektronische identiteitskaart afgegeven wordt. Dit informatiedocument kan 
ook weergegeven worden op de gemeentelijke uithangborden en/of op de website van uw gemeente. Dit 
document kan ook geraadpleegd worden op onze website www.ibz.rrn.fgov.be (gedeelte “Identiteitsdocumenten 
en elektronische kaarten” – “eID” – “Omzendbrieven”). 
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Ter informatie kan ik u meedelen dat het aantal afgeleverde elektronische identiteitskaarten op dit moment 7 
miljoen bedraagt. Vanaf september 2009 zal de elektronische identiteitskaart afgegeven zijn aan elke burger die 
de volle leeftijd van 12 jaar bereikt heeft. 
 
Ik bedank u voor uw medewerking. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Voor de Directeur-generaal, afwezig: 
De Adviseur-generaal, 
C.ROUMA 


