
Politie mag je identiteitskaart vragen

Je bent enkel verplicht om je identiteitskaart te laten zien als de politie daarom

vraagt omdat die vermoedt dat je:

Kun of wil je je identiteit niet bewijzen? Of twijfelt de politie aan jouw identiteit?

Dan kunnen ze je maximaal 12 uur arresteren.

Het is de bedoeling dat ze in die 12 uur je identiteit achterhalen of controleren. In de

praktijk geven politieagenten je vaak de kans om zo snel mogelijk je

identiteitskaart te komen tonen in het politiekantoor.

15 jaar: verplicht identiteitskaart bij

Goed om te weten: zodra je 15 jaar bent, moet je altijd je identiteitskaart bij je

hebben. Je kan een boete krijgen als je jouw identiteitskaart niet bijhebt.

Openbaar vervoer: mag ook met ander bewijs

Soms voeren de veiligheidsdiensten ook identiteitscontroles uit op het openbaar

vervoer. Ook dan moet je je identiteit bewijzen, bijvoorbeeld om te bewijzen dat je

een Go Pass mag gebruiken of dat het abonnement op jouw naam staat.

Op het openbaar vervoer mag je identiteit op om het even welke manier bewijzen:

Niet in winkel of op fuiven

Je hoeft je identiteitskaart niet te tonen wanneer iemand je leeftijd vraagt in een

winkel of op een fuif.

Weiger jij je identiteitskaart te tonen? Dan kan het wel dat je bijvoorbeeld niet

binnen mag in een discotheek of geen sigaretten of alcohol kan kopen.

Dit geldt ook voor evenementen en diensten waarvoor je een Covid Safe Ticket of

'coronapas' nodig hebt.

Chat met tZitemzo

Di: 17-19u, wo: 10-17u, do: 17-19u

Door tZitemzo 12-24 jaar

WIE MAG MIJN IDENTITEIT CONTROLEREN?

De openbare orde verstoort of zou kunnen verstoren•

Een misdrijf hebt gepleegd of wilt plegen•

Dronken bent•

Met je identiteitskaart•

Met je rijbewijs•

Met je treinabonnement•

Met een lidkaart•

PRAAT EROVER

Bel met tZitemzo

Op 09 233 65 65, di: 17-19u, wo:
10-17u, do: 17-19u

Mail met tZitemzo

Via contactformulier

Ga langs bij tZitemzo

Gent. Woe: 14-17u. Andere dagen
op afspraak.

https://admin.watwat.be/uitgaan/toegang-weigeren-tot-een-evenement-mag-dat
https://admin.watwat.be/corona/wat-een-covid-safe-ticket
http://www.tzitemzo.be/jongeren/contact2
tel:09 233 65 65
http://www.tzitemzo.be/jongeren/contact2
http://www.tzitemzo.be/jongeren/contact2



