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Alles over het 
gebruik van de 
elektronische 
identiteitskaart

Alles over het 

eID
GRATIS KAARTLEZER VOOR IEDEREEN (waarde € 17)+

Alle Belgen ouder dan 12 jaar hebben een eID. 
Toch blijkt dat maar weinig mensen de vele praktische toepassingen van de eID 
kennen en benutten. Woon een voordracht bij en krijg een klare kijk op  het gebruik 
en de voordelen van de eID. Met boeiende en leerrijke informatie door deskundigen. 

Dinsdag 6 april in de Biekorf te Brugge - 19u
Woensdag 14 april in de stadsschouwburg te Kortrijk - 19u
Donderdag 22 april in Staf Versluyscenter te Bredene - 19u
Woensdag 28 april in de Spil te Roeselare - 19u

4 infoavonden in W-Vl
( kies een locatie)

Programma

Gratis kaartlezer

Iedereen krijgt een gratis kaartlezer ter waarde van € 17. 
De kaartlezer is noodzakelijk bij het gebruik en toepassing 
van de elektronische identiteitskaart.

Inschrijven

(vermeld naam, adres, aantal personen, locatie en datum. 
De bevestiging ontvangt u per kerende)
Mail: actie@lmwvl.be  
Tel. 050 45 01 00
Inschrijven uiterlijk 1 week VOOR aanvang van de infoavond

Inkomtarief ( te betalen aan de ingang)

Slechts € 1

Patrick Bonte, administratief medewerker 
bij de bevolkingsdienst, A. C. 't Brugse Vrije
Soorten elektronische kaarten, wie heeft een kaart 
nodig, veiligheid, gebruik codes, toepassingen...

Jan Viaene, medewerker kabinet KMO  
Tax on web: het onlineprogramma voor het 
indienen van je belastingsaangifte

Myminfi n: het beheer van jouw persoonlijke 
elektronisch fi scaal dossier 24/24 en 7/7 

Pauze

Prof. dr. Bart Sijnave, CIO Universitair ziekenhuis Gent  
eID en gezondheid (uitwisseling van gegevens, 
elektronisch medisch voorschrift, ...)
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