
Zoveel meer dan 
een identiteits- en 
reisdocument

Op je eID staat een chip met daarop twee 

elektronische certifi caten. Hiermee kun je een 

elektronische handtekening plaatsen en je 

identiteit bewijzen op het internet. Zo krijg 

je toegang tot een hele reeks online diensten 

en toepassingen. Om dit allemaal veilig te laten 

gebeuren, heb je een persoonlijke pincode voor 

je eID. Het is die pincode die de toegang tot de 

elektronische certifi caten beveiligt.

Naast het e-loket van je gemeente zijn enkele 

nuttige en vaak gebruikte toepassingen: 

www.tax-on-web.be

https://mijndossier.rrn.fgov.be

www.myminfi n.be

www.mypension.be

www.police-on-web.be

Een overzicht van de belangrijkste 

toepassingen staat op www.mybelgium.be

Voor het beheer van je eGov-profi el met je eID 

ga je naar Myegov.belgium.be

Profi ciat 
met je 
nieuwe eID!
Een eID is een elektronische identiteitskaart 

voor burgers ouder dan 12. Je kunt er in 

de eerste plaats je identiteit mee bewijzen, 

in België, in de EU en in een aantal landen 

daarbuiten. En niet te vergeten ook online! 

Ben je tussen 18 en 75, dan is je nieuwe eID 

10 jaar geldig. Ben je ouder dan 75 jaar, 

dan is je nieuwe kaart goed voor 30 jaar. 

Voor wie jonger is dan 18, is de geldigheidsduur 

6 jaar.

Draag zorg 
voor je eID

Voor een goed gebruik van je eID hou je best 

rekening met volgende tips:

Draag goed zorg voor je eID en hou ze 

steeds bij je.

Je pincode is strikt persoonlijk. Deel ze met 

niemand en stop ze niet in je portefeuille. 

Je kunt je pincode veranderen via je computer 

met een kaartlezer of bij je gemeente.

Op je eID staat een chip met daarop twee 

elektronische certifi caten. Hiermee kun je een 
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eID kwijt?  
DOC STOP 
bellen! 
Via 00800 2123 2123, het gratis telefoonnummer 

van DOC STOP, kun je verlies of diefstal van je 

eID melden, waar je ook bent, dag en nacht.  

Door snel Doc Stop te bellen, verklein je 

de kans op misbruik van je kaart. Meteen 

na je oproep wordt je eID als ongeldig 

geregistreerd op www.checkdoc.be. Dat is 

de website die banken, verkopers en andere 

professionals gebruiken om de geldigheid van 

identiteitsdocumenten te controleren.  

Doe ook aangifte bij de politie of bij je gemeente.

Vind je de kaart nog terug, dan kun je ze binnen 

de week na verlies nog deblokkeren.  

Een telefoontje naar DOC STOP volstaat.

Meer info: www.docstop.be

Meer info?

Over de eID:  
www.eid.be en www.ibz.rrn.fgov.be  

Callcenter van Binnenlandse Zaken:  

 02 518 21 16  

 helpdesk.Belpic@rrn.fgov.be

Over de eID-toepassingen:  
www.mybelgium.be

Over het online gebruik van de eID samen met 
de kaartlezer:  
www.eid.belgium.be

Een kaartlezer vind je in de meeste 
computerzaken en supermarkten.  

Had je al een kaartlezer voor je oude eID? 
Vergeet dan niet de laatste software hiervoor 

te downloaden zodat je ook met de nieuwste 

generatie eID vlot kan werken. Je vindt deze 

software op www.eid.belgium.be

Over de respectieve verantwoordelijkheden 
van wie tussenkomt in de productie, het beheer, 

de bewaring en het gebruik van de certificaten: 

zie de Certification Practice Statement 

(Verklaring betreffende de certificatiepraktijk) 

op www.certipost.be

eID
De elektronische 
identiteitskaart  
met tal van  
mogelijkheden
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