
Algemene onderrichtingen betreffende de elektronische 
identiteitskaarten van Belg – Gecoördineerde versie van 1 juni 2012. 
Overzicht van de voornaamste nieuwigheden en aanpassingen. 
 

 

Hoofdstuk I: Wettelijke en reglementaire fundamenten  

 

 Toevoeging van de wet van 9 januari 2012 tot wijziging van artikel 6, §6, van de wet 
van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 
augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 
(Belgisch Staatsblad van 14 februari 2012). 

 Toevoeging van een punt 3) dat gewijd wordt aan het juridische kader van de 
elektronische handtekening, ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 
februari 2012 (Belgisch Staatsblad van 7 maart 2012) tot wijziging van de wet van 9 
juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch 
kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. Deze wijziging van 
de wet van 9 juli 2001 heeft als doel wettelijk te bepalen dat een op papier afgedrukte 
handtekening van bijvoorbeeld een gemachtigd ambtenaar evenzeer rechtsgeldig 
kan zijn als de elektronische oorsprong ervan. De bedoeling ervan is eveneens om 
de gemeentebesturen gerust te stellen in hun angsten over de juridische waarde van 
deze kopieën en uittreksels die elektronisch uitgereikt worden en de aanbrenging van 
een zegel op deze kopieën en uittreksels. Praktisch gezien hebben de kopieën en 
uittreksels die uitgereikt en afgeprint worden via de toepassing “Mijn dossier” 
bijvoorbeeld dezelfde juridische waarde als de kopieën en uittreksels uit de 
bevolkingsregisters die uitgereikt worden door de gemeente. 
 
 

 

Hoofdstuk III: Beschrijving van de elektronische identiteitskaart van Belg  

 

 Toevoeging van een punt betreffende de voormelde wet van 9 januari 2012, waarin 
bepaald wordt dat de Koning voor bepaalde leeftijdscategorieën een kortere of 
langere geldigheidsduur kan bepalen dan de algemene geldigheidsduur van tien jaar.  
Als dit koninklijk besluit bekendgemaakt is, zullen de nodige administratieve 
instructies tijdig meegedeeld worden aan de gemeenten van het Koninkrijk.   

 

 Toevoeging van een punt betreffende de verantwoordelijkheid van de burger om de 
geldigheid van zijn/haar identiteitskaart te controleren. Hij/zij moet niet wachten tot 
hij/zij opgeroepen wordt door de gemeente om op het juiste moment over een 
nieuwe geldige identiteitskaart te beschikken, bijvoorbeeld voor een reis naar het 
buitenland.    

 

 Toevoeging van uitleg betreffende de identiteitscontrole. 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk IV: Uitreikingswijze van de elektronische identiteitskaart van Belg  

 

 Aanpassing van de procedure inzake het beheer van de toegangsrechten van het 
personeel. 

 

 Toevoeging van een punt betreffende de oproepingsprocedure en de opvolging van 
de bestanden die maandelijks door het Rijksregister worden doorgestuurd – 
Aanpassing van de modellen 2 en 2bis (adreswijziging) en nieuwe bijlage 31 
betreffende de verplichting om het adres aan te passen op de chip van de kaart 
(omzendbrief van 12 juli 2011). 

 

 Toevoeging van een punt betreffende de kwaliteit van het papier dat gebruikt moet 
worden voor de uitgifte van een basisdocument. 

 

 Nieuwe procedure betreffende de bestelling van materieel door de gemeenten en de 
verdeling van de documenten in sealbags. Nieuwe bijlagen 29 (bestelbon voor 
materieel (sealbags, begeleidende documenten en etiketten)) en 30 (verzending van 
de sealbags naar de kaartproducent (ZETES CARS) – reiswijzer). 

 

 Toevoeging van een punt betreffende het feit dat de burger niet oneindig moet 
wachten op de PIN- en PUKmailing; als hij/zij deze niet ontvangen heeft een maand 
na de ondertekening van zijn/haar basisdocument, zou dat hem/haar moeten 
verontrusten en zou hij/zij de nodige inlichtingen moeten vragen bij zijn/haar 
gemeente. 

 

HOOFDSTUK VI: Verlies, diefstal of vernietiging van de elektronische identiteitskaart 

 

 Enkele aanpassingen/verduidelijkingen aan de punten 2.1 tot 2.3. 

 

HOOFDSTUK VII: Diverse bepalingen betreffende de uitreiking van de 
identiteitskaarten 

 Toevoeging van een punt met aanbevelingen betreffende de inning van de prijs van 
een identiteitskaart en preventieve maatregelen tegen fraude (omzendbrief van 19 
oktober 2011).  

 

HOOFDSTUK VIII: Spoedprocedure voor de afgifte van de elektronische 
identiteitskaart. 
 

 Toevoeging van uitleg punt 2), d), 6. 

 

HOOFDSTUK IX: Uitzonderlijke procedure: Terugbetalingen en verrichtingen in geval 
van gebreken aan de kaart  

 

 Aanpassing van de procedure. 

 

 

 



 

Bijlagen: 

 

 Aanpassing van de bijlagen 7, 9, 17, 18, 22, 23 en 28. 

 Nieuwe bijlage 32: aanmaak van een formulier op vraag van de Federale 
Ombudsman voor een aanvraag van een nieuwe analyse van de elektronische 
identiteitskaart bij de Helpdesk Belpic van het Rijksregister na een eerste analyse 
door de gemeente waarmee de burger zich akkoord of niet akkoord verklaart 

 
 


