Elektronische identiteitskaart (eID)
Een identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Elke Belg krijgt
automatisch een identiteitskaart uitgereikt als hij 12 jaar wordt. Met uw identiteitskaart kunt u
ook uw nationaliteit en identiteit bewijzen in het buitenland. Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw
identiteitskaart altijd bij te hebben.
De elektronische identiteitskaarten die momenteel worden afgeleverd, hebben niet allemaal
dezelfde geldigheidsduur.
Voor personen van:
12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig
19 tot 74 jaar: 10 jaar geldig
75 jaar en ouder: 30 jaar geldig
De certificaten van een identiteitskaart met geldigheidsduur van 30 jaar dienen wel om de 10
jaar vernieuwd te worden om geldig te blijven !
In de eID zit een microchip ingebouwd. Deze chip bevat:
• een identificatiecertificaat waarmee u uw identiteit kunt bevestigen wanneer u uw eID in
een kaartlezer steekt.
• een handtekeningcertificaat waarmee u een elektronische handtekening kunt plaatsen
onder elektronische documenten.
U kunt de eID alleen gebruiken met uw persoonlijke PIN-code.
Bij de aanvraag van uw eID krijgt u een brief met uw PIN-code en PUK-code. Die brief moet u
goed en veilig bewaren.
• U hebt uw PIN-code (Personal Identification Number) nodig om uw eID te gebruiken
(vergelijk het met de code van uw bankkaart of uw mobiele telefoon). U kan eventueel uw
PIN-code wijzigen.
• U hebt uw PUK-code (PIN Unlocking Key) nodig om uw geblokkeerde kaart vrij te geven
(bv. als u na enkele pogingen om aan te melden telkens de verkeerde PIN-code hebt
ingetypt).
Voorwaarden:
Automatisch uitgereikt voor elke Belg vanaf 12 jaar. (Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een
Kids-ID krijgen).
Certificaten moeten geldig zijn om op reis te gaan of om bijvoorbeeld de belastingsaangifte online
in te dienen. Om certificaten te laten vernieuwen, komt u gewoon met uw identiteitskaart en uw
pincode naar het gemeentehuis.
Procedure:
De identiteitskaart wordt automatisch uitgereikt aan alle Belgen van minstens 12 jaar door de
gemeente van de hoofdverblijfplaats. Op het einde van de geldigheidsperiode start het
gemeentebestuur automatisch de vernieuwingsprocedure. U ontvangt hiervoor een
oproepingskaart.
U meldt zich met de oproepingskaart aan bij de dienst Burgerzaken.
Drie tot vier weken na de aanvraag krijgt u een brief die meldt dat uw identiteitskaart klaar ligt.
In de volgende gevallen moet u zelf een vernieuwing aanvragen:
• bij verlies, diefstal of beschadiging van uw kaart
• als uw pasfoto niet meer gelijkend is
• als uw van naam, voornaam of geslacht wijzigt
• na een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
Bij verlies of diefstal van uw paspoort, onmiddellijk DOCSTOP verwittigen 00800/2123 2123. Doe
ook aangifte in het politiekantoor.
Opgelet: als Belg bent u nog steeds verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te
beheren dus is het zeer belangrijk om de vervaldatum in het oog te houden. Mocht u zien dat u de
vervaldatum bijna bereikt hebt (bv. nog 3 weken geldig) en nog geen oproepingskaart hebt

ontvangen, dan kunt u uit eigen beweging een nieuwe kaart komen aanvragen. De
oproepingskaart kan immers zoek of ergens tussen geraakt zijn.
Als u de brief met de codes bent kwijtgeraakt kunt u de PIN- en PUK-code opnieuw aanvragen.
Wat meebrengen:
Bij de aanvraag van uw elektronische identiteitskaart:
• uw oproepingskaart
• een recente pasfoto die aan de voorwaarden voldoet die op de oproepingskaart staan, dus
niet de foto van de vervallen kaart.
• uw huidige identiteitskaart. Als u uw identiteitskaart kwijt bent, of als de kaart vernietigd of
gestolen is, neem dan het vervangingsattest van de politie mee.
• het te betalen bedrag voor uw eID (afhankelijk van de gekozen procedure).
Bij het afhalen van uw elektronische identiteitskaart:
• Uw oude identiteitskaart
• De uitnodiging die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen.
• De brief met uw persoonlijke PIN- en PUK-code.
Om certificaten te laten vernieuwen, komt u gewoon met uw identiteitskaart en uw pincode naar
het gemeentehuis.
Bedrag:
De kostprijs van een elektronische identiteitskaart (eID) bedraagt € 22.
Er zijn ook spoedprocedures voorzien, maar daarvan ligt de kostprijs hoger.
• Zeer dringende procedure (levering op 2 werkdagen): € 119
• Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij de FOD Binnenlandse
Zaken Brussel: € 150 (enkel in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk).
Als de aanvrager door gezondheidsredenen zich niet meer kan begeven tot aan de dienst
burgerzaken, kunt u de dienst burgerzaken contacteren voor een alternatieve aanvraagprocedure.

Meer informatie en contact:
Burgerzaken – algemeen contact: burgerzaken@gemhoegaarden.be
Diensthoofd:
Magda VANHULST

tel: 016 76 87 62

e-mail: magda.vanhulst@gemhoegaarden.be

Annick ARTS

tel: 016 76 87 61

e-mail: annick.arts@gemhoegaarden.be

Eddy JANSSENS

tel: 016 76 87 68

e-mail: eddy.janssens@gemhoegaarden.be

Line MICHOTTE

tel: 016 76 87 60

e-mail: line.michotte@gemhoegaarden.be

Medewerkers:

