De annulatie van de IDOC-kaart
Sommige burgers vragen zich af : « Mijn oude identiteitskaart (type IDOC) is nog geldig, moet ik ze dan toch laten
vervangen door een elektronische identiteitskaart (eID) ? »
Om de vastgestelde termijn van 5 jaar voor de volledige vernieuwingsoperatie te kunnen realiseren, is een versnelde
oproeping vereist en werd in artikel 2, tweede lid, 1°, van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 houdende
overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart uitdrukkelijk voorzien dat de (traditionele)
identiteitskaart wordt vernieuwd bij het verstrijken van de geldigheidsperiode van de identiteitskaart "of vroeger met het
oog op de naleving van de termijn bedoeld in het eerste lid" (wat betekent vóór het verstrijken van de geldigheidsperiode
van de traditionele identiteitskaart).
Aldus mogen de burgers die worden opgeroepen voor de voortijdige vervanging van hun identiteitskaart niet wachten tot
eind 2009 of later om deze te laten vervangen door een eID. Zij dienen gevolg te geven aan de oproeping van de
gemeente.
In 2008 werd een verduidelijking toegevoegd : indien de houder zich niet aangeboden heeft, ten laatste drie maanden na
de datum vermeld op de oproepingsbrief van de gemeentelijke administratie waarin hij uitgenodigd wordt om het
basisdocument te laten opstellen met het oog op de ontvangst van een nieuwe elektronische identiteitskaart, dan zal de
huidige identiteitskaart geannuleerd worden in het register van de identiteitskaarten. Dit wordt vermeld in de
oproepingsbrief.
De termijn wordt verlengd naar maximum één jaar voor personen die zich in één van de gevallen van tijdelijke
afwezigheid bevinden, zoals bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende
bevolkingsregisters en vreemdelingenregister.
Referenties :
3.1. Het koninklijk besluit van 18 januari 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 houdende
overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart, dat in het Belgisch Staatsblad is verschenen op
28 januari 2008; dit koninklijk besluit komt tegemoet aan twee opmerkingen, respectievelijk geformuleerd door de
ombudsman et de Raad van State:



er moet een wettelijke basis zijn voor het annuleren van de IDOC-identiteitskaart indien de houder geen gevolg
geeft aan de oproep om zijn oude identiteitskaart in te ruilen voor een nieuwe elektronische identiteitskaart .
Een dergelijke bepaling werd uitdrukkelijk opgenomen in het gewijzigd koninklijk besluit van 25 maart 2003;



personen die tijdelijk afwezig zijn hebben een jaar tijd om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen, ongeacht
de reden waarvoor zij tijdelijk afwezig zijn.

