
EVOLUTIE VAN DE EID-PROJECTEN

OVERLEGCOMITÉ VAN HET RR 2021



NIEUWE EID: 2020
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Piloot

Lokeren 
06/01/20

Verderzetting 
piloot vanaf 

20/01/20

Uitbreiding 
piloot vanaf 

07/09/20

Uitrol

26/11/20



NIEUWE EID: LAY-OUT ICAO

– Wat wijzigt ?

- nationaliteit: code van 3 letters (BEL)

- geslacht 

- kaartnummer vanaf 595-…

- formaat geboortedatum + geldigheidsdatum:  numeriek en met spaties 
tussen de cijfers vb. 22 01 1997

- tweedimensionale barcode 

– Wat verdwijnt ?

- geboorteplaats (voorlopig nog op chip)

- handtekening van de overheid
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STAND VAN ZAKEN INVOERINGEN  
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Kaart Datum algemene 
invoering

Nieuwe eID en kidsID in de diplomatieke posten 14/05/2021

Nieuwe kidsID in de gemeenten 17/05/2021

Nieuwe kaart EU-onderdanen 10/05/2021

Nieuwe eID met Europese vlag 15/07/2021

Nieuwe chip op alle kaarten 11/10/2021

Nieuwe kaart onderdanen derde landen 11/10/2021

Nieuwe kidsID met Europese vlag 16/11/2021

Nieuwe EU-kaart met Europese vlag 2022

Nieuwe kidsID voor vreemdelingen 2022



NIEUWE KAARTEN
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Nieuwe kidsID

Nieuwe kaart EU-onderdanen 

Nieuwe kaart niet-EU-onderdanen



NIEUWE TOEPASSING BELPIC 
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Einde uitrol: 11/10/2021
Ergonomische grafische interface 
• Intuïtief en eenvoudig gebruik 
• Logische en ergonomische structuur 
Dossiergerichte functionaliteiten 
• Gemakkelijkere en snellere toegang 
• Aangepaste en dynamische weergave
Gebruikersgerichte functionaliteiten  
Eenvoudige updates 
• Op centraal niveau  
• Automatisch 
Betere toegankelijkheid 
• Geen P-code/R-code meer
• Een gebruiker kan voor meerdere gemeenten werken



AANKOOPCENTRALE: BELPIC-RANDAPPARATUUR 

Doelstellingen

• De gemeenten een catalogus aanbieden met gestandaardiseerde apparatuur en diensten

• Voordeligere prijzen garanderen

• De administratieve lasten van gemeenten verminderen bij de aanschaf van het materieel

Aankoop Belpic-materieel

• Lezer contactchip met klavier

• Lezer contactloze chip 

• Lezer barcode  

• Fotoscanner

• Handtekeningscanner

• Vingerafdrukscanner

• Mobiel registratiestation 

• Camera om live foto' te nemen

Uitvoering 

• Openbare aanbestedingsprocedure

Planning 
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Januari 2022 

Nieuwe oproep 
tot 

kandidaatstelling

Januari 2022

Bestek

Lopende

Eind 2022

Gunning

Vanaf eind 2022

Aankoop 
materieel



MOBIEL STATION

Doelstelling
De aanvraag en de uitreiking van eID's en vreemdelingenkaarten mogelijk maken 
voor personen die om de volgende redenen niet naar het gemeentebestuur 
kunnen gaan: 

• Verblijf in een ziekenhuis, rusthuis, ...  

• Persoon kan zich niet/moeilijk verplaatsen

• Tijdelijke vrijheidsberoving

Oplossing
• Compacte mobiele kit: Belpic-apparatuur geïntegreerd in één geheel

• Mobiele kit met aparte Belpic-apparatuur

Planning 
• POC (Proof Of Concept) Q2/2022

• Aankoop materieel via de aankoopcentrale vanaf eind 2022
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NEMEN LIVE FOTO

Doelstelling
Bestrijding identiteitsfraude versterken:

• Morphing 

• Lookalike 

Oplossing
• Camera met geïntegreerde verlichting

Planning
• POC (Proof Of Concept) Q2 2022

• Overheidsopdrachten BIZA en BUZA eind 2022

• Aankoop materieel via de aankoopcentrale vanaf eind 2022

• Uitrol in de gemeenten volgens politiek akkoord
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MOBIELE IDENTITEIT
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Ontwikkeling van een veilige mobiele identiteit en de vereenvoudiging van het gebruik 
ervan
In samenwerking met de FOD BOSA 

Doelstellingen
• Burgers een alternatief bieden voor de fysieke kaart
• Online en offline mobiele identificatie

-> Het gebruiksgebied uitbreiden naar smartphones en tablets
• De transitie naar een model gebaseerd op intelligente systemen versnellen
• Interoperabiliteit op Europees niveau

Context
• Project Europese digitale identiteitsportefeuille

Functionaliteiten
• Authenticatie
• Digitale handtekening (onweerlegbaarheid)

Voordelen
• Flexibiliteit 
• Evolutief karakter 

Planning
• Lancering project 2022
• Uitrol eind 2023


