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Model -Intrekken van nieuwe kaart 
[ adreszone voorzien op maximaal 6 regels; 
gebruik de return-toets om een nieuwe regel aan 
te maken; gebruik de tab-toets om naar het 
volgende veld te springen ] 

 

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 
[ contactpersoon ] [ telefoonn° ] [ uw referentie ] [ bijlagen ] 

E-mail F Onze referentie Brussel 
[ voornaam.naam@ibz.fgov.be ] [ faxn° ] [ onze referentie ] [ datum ] 

 
Elektronische identiteitskaarten - Intrekken van een nieuwe elektronische identiteitskaart  
 

Geachte Mevrouw, 
Geachte Heer, 
 

Sedert ……….ligt een nieuwe identiteitskaart te uwer beschikking bij de bevolkingsdienst van onze 
stad/gemeente. 
Alhoewel u het verschuldigd bedrag van ……euro reeds betaald hebt, bent u deze kaart niet komen afhalen. 
 

Mag ik U verzoeken dit alsnog te doen. Uw oude kaart zal immers geannuleerd worden met het oog op de 
vervanging door een nieuwe kaart. Drie maanden na onze eerste herinneringsbrief en bij het ontbreken van uw 
reactie, wordt de kaart vernietigd door het gemeentebestuur. Dit is op : …….. 

Om dit te vermijden, moet U zich aanmelden op onze bevolkingsdienst vóór : ……. 
In de voetnoot vindt U de volledige juridische basis voor de vervanging van uw huidige identiteitskaart door een 
elektronische identiteitskaart. 

__________________ 
 

Bij koninklijk besluit van 1 september 2004 werd de beslissing genomen  om de invoering van de elektronische identiteitskaart 
uit te breiden tot alle gemeenten van het Rijk (Belgisch Staatsblad van 15 september 2004).De vervanging van de 
identiteitskaart van het oude model door de elektronische identiteitskaart zal 5 jaar in beslag nemen. 

Iedere Belg zal vóór het einde van het jaar 2009  moeten beschikken over een elektronische identiteitskaart. 
Daarom moeten alle identiteitskaarten van het oude model vervangen worden, zelfs indien de vervaldatum die op de kaart 
aangeduid is, nog niet bereikt is. Als drie maanden na de datum vermeld op de oproepingsbrief van het gemeentebestuur die 
hem uitnodigt om, met het oog op het verkrijgen van een elektronische identiteitskaart, het basisdocument te komen invullen, de 
titularis  zich niet heeft aangemeld bij de bevolkingsdienst, zal zijn identiteitskaart geannuleerd worden in het register van de 
identiteitskaarten. De termijn wordt op maximum één jaar gebracht voor de personen die in één van de gevallen van tijdelijke 
afwezigheid verkeren, zoals bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters 
en het vreemdelingenregister(koninklijk besluit van 18 januari 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 
houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaarten). 
 Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten de vreemdelingenkaarten en de 
verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 
personen (artikel 7 inzake strafbepalingen – Belgisch Staatsblad van 3 september 1991). 
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Zonder geldige identiteitskaart loopt u het risico veel moeilijkheden te ondervinden bij uw contacten met 
administratieve en financiële instellingen en bij het reizen in binnen- en buitenland. Bovendien kan een boete,  ten 
bedrage van 26 tot 500 euro, opgelegd worden aan eenieder die niet beschikt over een geldige identiteitskaart. Ik 
vestig verder uw aandacht op de talrijke mogelijkheden die geboden worden door de nieuwe elektronische 
identiteitskaart: zij is niet alleen een gemakkelijk middel om de identiteit te bewijzen en een reisdocument, maar 
zij heeft tevens steeds meer praktische toepassingen. Bovendien is deze nieuwe identiteitskaart, dankzij het 
integreren van nieuwe technologieën, zeer sterk beveiligd, zeer moeilijk vervalsbaar en vormt zij een modern 
communicatiemiddel dat een optimale beveiliging garandeert bij het verrichten van transacties. 

Ik verwijs hierbij ook naar de website van de federale overheid : www.ibz.rrn.fgov.be – rubriek identiteitskaarten. 
 
Derhalve vraag ik U zich binnen de bovenvermelde termijn bij de bevolkingsdienst van onze gemeente/stad aan 
te melden. Bij het uitblijven van uw reactie, kan uw dossier overgemaakt worden aan het Parket omdat u niet 
meer in het bezit bent van een geldige identiteitskaart.  
 
De openingsuren van deze dienst zijn de volgende:………….  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Naam en handtekening van de vertegenwoordiger van de gemeentelijke overheid. 
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