AANVAARDINGSCRITERIA VOOR DE FOTO

AANVAARDINGSCRITERIA VOOR DE FOTO

De foto moet aan de volgende
criteria voldoen :

De foto moet aan de volgende
criteria voldoen :

- Maximaal 6 maanden oud zijn;
- Het aangezicht moet 70 tot 80 %
van de oppervlakte van de foto
innemen;
- Neutrale gelaatsuitdrukking :
geen gefronste wenkbrauwen,
de mond gesloten, tanden niet
zichtbaar, geen grote glimlach;
- Het aangezicht moet volledig
zichtbaar zijn, zonder
<< accessoires >>, behalve om
medische of godsdienstige
redenen. De ogen, de kin en de
gezichtsomtrek moeten altijd
zichtbaar zijn;
- De achtergrond van de foto
moet licht, effen en zonder
schaduw zijn.

- Maximaal 6 maanden oud zijn;
- Het aangezicht moet 70 tot 80 %
van de oppervlakte van de foto
innemen;
- Neutrale gelaatsuitdrukking :
geen gefronste wenkbrauwen,
de mond gesloten, tanden niet
zichtbaar, geen grote glimlach;
- Het aangezicht moet volledig
zichtbaar zijn, zonder
<< accessoires >>, behalve om
medische of godsdienstige
redenen. De ogen, de kin en de
gezichtsomtrek moeten altijd
zichtbaar zijn;
- De achtergrond van de foto
moet licht, effen en zonder
schaduw zijn.

U kan voor meer informatie terecht
bij uw gemeentebestuur.
De aanvaardingscriteria voor de
foto (Fotomatrix) kan u eveneens
raadplegen op
http://www.ibz.rrn.fgov.be
(Identiteitsdocumenten - eID Reglementering)

TITLEP1
NAME1P1
NAME2P1
CHRIST1P1
CHRIST2P1
STREETP1
POSTCITYP1

U kan voor meer informatie terecht
bij uw gemeentebestuur.
De aanvaardingscriteria voor de
foto (Fotomatrix) kan u eveneens
raadplegen op
http://www.ibz.rrn.fgov.be
(Identiteitsdocumenten - eID Reglementering)
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AANVAARDINGSCRITERIA VOOR DE FOTO

De foto moet aan de volgende
criteria voldoen :

De foto moet aan de volgende
criteria voldoen :

- Maximaal 6 maanden oud zijn;
- Het aangezicht moet 70 tot 80 %
van de oppervlakte van de foto
innemen;
- Neutrale gelaatsuitdrukking :
geen gefronste wenkbrauwen,
de mond gesloten, tanden niet
zichtbaar, geen grote glimlach;
- Het aangezicht moet volledig
zichtbaar zijn, zonder
<< accessoires >>, behalve om
medische of godsdienstige
redenen. De ogen, de kin en de
gezichtsomtrek moeten altijd
zichtbaar zijn;
- De achtergrond van de foto
moet licht, effen en zonder
schaduw zijn.

- Maximaal 6 maanden oud zijn;
- Het aangezicht moet 70 tot 80 %
van de oppervlakte van de foto
innemen;
- Neutrale gelaatsuitdrukking :
geen gefronste wenkbrauwen,
de mond gesloten, tanden niet
zichtbaar, geen grote glimlach;
- Het aangezicht moet volledig
zichtbaar zijn, zonder
<< accessoires >>, behalve om
medische of godsdienstige
redenen. De ogen, de kin en de
gezichtsomtrek moeten altijd
zichtbaar zijn;
- De achtergrond van de foto
moet licht, effen en zonder
schaduw zijn.

U kan voor meer informatie terecht
bij uw gemeentebestuur.
De aanvaardingscriteria voor de
foto (Fotomatrix) kan u eveneens
raadplegen op
http://www.ibz.rrn.fgov.be
(Identiteitsdocumenten - eID Reglementering)
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U kan voor meer informatie terecht
bij uw gemeentebestuur.
De aanvaardingscriteria voor de
foto (Fotomatrix) kan u eveneens
raadplegen op
http://www.ibz.rrn.fgov.be
(Identiteitsdocumenten - eID Reglementering)
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TITLEP4
NAME1P4
NAME2P4
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VERVANGING VAN UW ELEKTRONISCHE KAART

VERVANGING VAN UW ELEKTRONISCHE KAART

OPROEPING

OPROEPING

CITYPERSP4

CITYPERSP2

Mevrouw, Mijnheer,

Mevrouw, Mijnheer,

Binnenkort vervalt uw elektronische kaart. Gelieve
u persoonlijk naar uw gemeentebestuur te begeven

Binnenkort vervalt uw elektronische kaart. Gelieve
u persoonlijk naar uw gemeentebestuur te begeven

vÓÓr .....................................
om uw nieuwe elektronische kaart aan te vragen.

vÓÓr .....................................
om uw nieuwe elektronische kaart aan te vragen.

Het niet op zak hebben van een geldige kaart is
immers strafbaar.

Het niet op zak hebben van een geldige kaart is
immers strafbaar.

U dient het volgende mee
te brengen :
- Deze oproepingsbrief;
- Uw huidige elektronische
kaart, in voorkomend
geval, het bewijs van
verlies, diefstal of
vernietiging, of een
bewijskrachtig
identiteitsdocument;
- De som van ....... ;
- Een recente en sterk
gelijkende foto van goede
kwaliteit die voldoet aan
de normen van de
fotomatrix (zie
ommezijde).

U dient het volgende mee
te brengen :
- Deze oproepingsbrief;
- Uw huidige elektronische
kaart, in voorkomend
geval, het bewijs van
verlies, diefstal of
vernietiging, of een
bewijskrachtig
identiteitsdocument;
- De som van ....... ;
- Een recente en sterk
gelijkende foto van goede
kwaliteit die voldoet aan
de normen van de
fotomatrix (zie
ommezijde).

Uw elektronische kaart zal beschikbaar zijn na
ontvangst van uw persoonlijke codes (binnen een
termijn van 3 Â 4 weken na de ondertekening van uw
basisdocument).
Datum waarop u zich voor het eerst op de
bevolkingsdienst van de gemeente heeft gemeld:

Uw elektronische kaart zal beschikbaar zijn na
ontvangst van uw persoonlijke codes (binnen een
termijn van 3 Â 4 weken na de ondertekening van uw
basisdocument).
DATUM WAAROP U ZICH VOOR HET EERST OP DE
BEVOLKINGSDIENST VAN DE GEMEENTE HEEFT GEMELD:

...................................................

.............................................

VERVANGING VAN UW ELEKTRONISCHE KAART

VERVANGING VAN UW ELEKTRONISCHE KAART

OPROEPING

OPROEPING

CITYPERSP3

CITYPERSP1

Mevrouw, Mijnheer,

Mevrouw, Mijnheer,

Binnenkort vervalt uw elektronische kaart. Gelieve
u persoonlijk naar uw gemeentebestuur te begeven

Binnenkort vervalt uw elektronische kaart. Gelieve
u persoonlijk naar uw gemeentebestuur te begeven

vÓÓr .....................................
om uw nieuwe elektronische kaart aan te vragen.

vÓÓr .....................................
om uw nieuwe elektronische kaart aan te vragen.

Het niet op zak hebben van een geldige kaart is
immers strafbaar. :

Het niet op zak hebben van een geldige kaart is
immers strafbaar.

U dient het volgende mee
te brengen :
- Deze oproepingsbrief;
- Uw huidige elektronische
kaart, in voorkomend
geval, het bewijs van
verlies, diefstal of
vernietiging, of een
bewijskrachtig
identiteitsdocument;
- De som van ....... ;
- Een recente en sterk
gelijkende foto van goede
kwaliteit die voldoet aan
de normen van de
fotomatrix (zie
ommezijde).

U dient het volgende mee
te brengen :
- Deze oproepingsbrief;
- Uw huidige elektronische
kaart, in voorkomend
geval, het bewijs van
verlies, diefstal of
vernietiging, of een
bewijskrachtig
identiteitsdocument;
- De som van ....... ;
- Een recente en sterk
gelijkende foto van goede
kwaliteit die voldoet aan
de normen van de
fotomatrix (zie
ommezijde).

Uw elektronische kaart zal beschikbaar zijn na
ontvangst van uw persoonlijke codes (binnen een
termijn van 3 Â 4 weken na de ondertekening van uw
basisdocument).
Datum waarop u zich voor het eerst op de
bevolkingsdienst van de gemeente heeft gemeld:

Uw elektronische kaart zal beschikbaar zijn na
ontvangst van uw persoonlijke codes (binnen een
termijn van 3 Â 4 weken na de ondertekening van uw
basisdocument).
Datum waarop u zich voor het eerst op de
bevolkingsdienst van de gemeente heeft gemeld:

............................................

..............................................

