Laatste wijziging 14/05/2021
FAQ biometrische identiteitskaarten

1) Ik heb een email van de Ambassade van België gekregen, kunt u mij bevestigen dat deze
effectief door jullie diensten werd verstuurd?
Ja, een email werd op woensdag 12/05/2021 gestuurd naar alle door ons bekende emailadressen van
Belgen die in onze consulaire registers ingeschreven staan.
2) Ik heb nog een eID kaart geldig tot … moeten mijn vingerafdrukken er vanaf 21 juni 2021 dan
op?
Nee, de vingerafdrukken komen alleen op de nieuwe kaarten (zie model hier). Indien u nog over een oud
model beschikt, kunt u deze eID zonder vingerafdrukken gewoon nog behouden tot de vervaldatum.
3) Ik heb nog een eID kaart geldig tot … moet ik deze nu al vernieuwen ?
Nee, uw eID kaart blijft gewoon geldig tot zijn vervaldatum.
4) Mag ik een nieuwe biometrische eID aanvragen indien mijn huidige eID nog geldig is?
Vanwege de drukte zullen nieuwe afspraken prioritair gemaakt worden voor personen waarvan hun
eID/paspoort (bijna) vervallen is. Indien uw kaart nog meerdere jaren geldig is, verzoeken we u
vriendelijk nog even te wachten om een nieuwe eID aan te vragen. U kunt u uw eID nog zonder
vingerafdrukken gewoon nog behouden tot de vervaldatum.
5) Ik zou graag een afspraak willen maken om een nieuwe eID kaart aan te vragen.
Een afspraak maakt u telefonisch via +31 (0) 70 3 123 456 tijdens de openingsuren. Graag wijzen we
erop dat de afspraken op dit moment tot eind juni volgeboekt zijn. Nieuwe afspraken zullen prioritair
gemaakt worden voor personen waarvan hun eID/paspoort (bijna) vervallen is. Daarnaast heeft u nog de
tijd tot 11 juni 2021 om op afstand volgens de oude procedure een nieuwe eID kaart aan te vragen.
6) Ik heb geen eID kaart, maar wel een paspoort. Ben ik verplicht een eID kaart aan te vragen?
Nee, in het buitenland bent u niet verplicht om in het bezit te zijn van een Belgische eID.
7) Worden mijn vingerafdrukken eenmalig genomen en blijven die geldig voor alle volgende
aanvragen ?
Nee, uw vingerafdrukken worden, net als voor een paspoort, bij elke nieuwe aanvraag opnieuw
opgenomen bij uw Belgische consulaat.
8) Geldt deze maatregel enkel voor eID kaarten of ook voor paspoorten?
Deze nieuwe maatregel geldt enkel voor de nieuwe eID kaarten. Sinds 2011 beantwoorden de
paspoorten afgeleverd door de Ambassade van België in Den Haag aan de nieuwe Europese
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veiligheidsvoorwaarden en bevatten zij de biometrische gegevens (digitale foto en vingerafdrukken) van
de houder.
9) Kan ik mijn nieuwe eID ook bij een Belgische gemeente aanvragen?
Ja, u kan vanaf 21 juni 2021 uw e-ID/Kids-ID aanvragen bij :
(1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was,
(2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren,
of
(3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent.
Dit is wel duurder (reken rond de 100 euro, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente).
De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart
dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.
10) Hoe weet ik of ik al in het bezit ben van een eID?
Een eID of een Kids-id is een kaart (bankkaartformaat) opgemaakt in de 3 Belgische officiële landstalen
(Nederlands, Frans, Duits) - waarvan één als eerste taal staat - en in het Engels, met uw foto in zwart wit
(voor kids-ID is deze in kleur) en met een contactchip (zie model hier).
11) Hoeveel kost een nieuwe eID met vingerafdrukken?
De tarieven voor een eID en Kids-ID zijn:
• eID: 20 €
• Kids-ID: 10 €
Indien u uw aanvraag in een Belgische gemeente indient, bedragen de kosten ongeveer 100€ (de prijs
verschilt licht van de ene tot de andere gemeente). De kaart en pukcode worden dan wel uiterlijk 2
werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

