UGATM – Division of ContinugaTM nv – 8501 KORTRIJK-HEULE
tel. 056 36 32 00 – fax 056 35 60 96 – e-mail: sales@uga.be

BERICHTEN
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VAKANTIE 2007
De zomervakantie komt er aan en hiermee ook de verhoogde vraag naar documenten om naar het buitenland te
reizen. Hieronder vallen de paspoorten en de identiteitsbewijzen voor kinderen onder de 12 jaar.
Bij koninklijk besluit van 10 december 1996 werd het model ofﬁcieel vastgesteld. Het document maakt een snelle
identiﬁcatie van kinderen onder de twaalf jaar mogelijk, met name tijdens hun reizen, zowel op het Belgische
grondgebied als in het buitenland.
Op termijn zal het identiteitsbewijs evenwel enkel nog voor vreemde kinderen gelden.
Het koninklijk besluit van 18 oktober 2006 betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2006), voorziet immers in de uitreiking van een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar.
Krachtens artikel 2 van dit besluit, bepaalt de Minister van Binnenlandse Zaken de datum vanaf wanneer het (papieren) identiteitsbewijs enkel nog aan vreemde kinderen wordt afgegeven.
Voorlopig kan evenwel het (papieren) identiteitsbewijs ook nog aan Belgische kinderen onder de 12 jaar uitgereikt
worden.

UGA stelt ter beschikking:
4.15-21

Aanvraagformulier voor de afgifte van een identiteitsbewijs voor een kind onder de 12 jaar
(2-voud op autokopiërend papier – ft. DIN A5)
1 ex. bestemd voor het gemeentebestuur
1 ex. bestemd voor de aanvrager

4.15-22

Identiteitsbewijs voor kinderen onder de 12 jaar
(ft. 148 × 105 mm – open)

4.15-22/1

Identiteitsbewijs voor kinderen onder de 12 jaar
(ft. 148 × 105 mm – open)
Dit model is hetzelfde als model 4.15-22 maar geschikt voor gebruik op laser- of inkjetprinter.

4.15-22P

Plastic zakje voor identiteitsbewijs

4.15-43

Register tot inschrijving van de afgegeven identiteitsstukken en identiteitsbewijzen (17 inschrijvingen per blz.)

4.15-40

Identiteitsstukken voor kinderen minder dan 12 jaar
(bladen van 10 kaartjes)

4.15-40P

Plastic zakje voor bovenvermelde identiteitsstukken
(voorkant doorschijnend – achterkant gekleurde PVC)

4.15-40L

Lintjes voor bovenvermelde plastic zakjes

Andere documenten i.v.m. bevolkingsreglementering
Verblijfsveranderingen
4.11-2

Ontvangstbewijs van een verklaring van verblijfsverandering – modellen 2 en 2bis (A.O., nrs. 56 en
57) – Model 2 is gedrukt op de recto-zijde, model 2bis op de verso-zijde.

4.11-2S

Ontvangstbewijs van een verklaring van verblijfsverandering – model 2 (A.O., nr. 56)
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier

4.11-2bis

Ontvangstbewijs van een verklaring van verblijfsverandering – model 2bis (A.O., nr. 57)
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier

4.11-3

Bewijs van inschrijving (model 3) of van niet-inschrijving (model 4) in de registers (A.O., nrs. 58 en
59)
Model 3 is gedrukt op de recto-zijde, model 4 op de verso-zijde.

4.11-3S

Bewijs van inschrijving in de registers – model 3 (A.O., nr. 58)
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier

4.11-4S

Bewijs van niet-inschrijving in de registers – model 4 (A.O., nr. 59)
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier

4.11-5

Zendbrief om het persoonlijk dossier door te sturen van de persoon die ingeschreven is overeenkomstig art. 7, § 6, van het K.B. van 16 juli 1992 (model 5) – met ontvangstbewijs (model 5bis)
(A.O., nr. 60)
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier

4.11-5/1

Formulier gericht aan het Bestuur der Straﬁnrichtingen met de vraag of iemand al dan niet opgesloten is in een straﬁnrichting of in een instelling voor sociale bescherming (A.O., nr. 60)
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier

4.11-6

Vraag aan de gemeente van de nieuwe verblijfplaats om een bewijs van inschrijving te laten geworden – model 6 (A.O., nr. 61)

4.11-9

Betekening aan de betrokkene van de beslissing tot inschrijving in de registers en uitnodiging om
zich bij het gemeentebestuur aan te melden (A.O., nr. 76)

4.11-9/1

Betekening aan de betrokkene van de beslissing tot niet-inschrijving in de registers – model 9
(A.O., nr. 64)
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier

4.11-10

Verslag van onderzoek van de reële verblijfplaats van een persoon
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier

4.11-18

Register van aankomst

4.11-19

Register van vertrek

4.11-37

Register van mutaties binnen de gemeente

Inschrijvingen en afvoeringen
4.11-8

Bewijs van afvoering van de registers – model 8 (A.O., nr. 63)

4.11-26

Verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand betreffende een ambtshalve inschrijving in de
registers (A.O., nr. 83)

4.11-27

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen betreffende de ambtshalve afvoering
uit de registers (A.O., nr. 83)
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier

4.11-28

Verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand betreffende een ambtshalve afvoering uit de
registers (A.O., nr. 78)

4.11-29

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende een ambtshalve afvoering uit
de registers (A.O., nr. 78)
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier

SPECIFIEK BUREAUMATERIAAL
UGA beschikt over het nodige materiaal voor de verwerking van identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen, identiteitsbewijzen en stukken voor vreemdelingen.

Droogstempelmachine
Voldoet aan alle voorschriften, o.a. aan de bepalingen
van het rondschrijven van 10 april 1980 betreffende
het opbergen van de droogstempel.
Een deel van de gegraveerde stempel kan uit het toestel genomen worden. Op die wijze wordt het gebruik
van de stempel uitgesloten en het verwijderde stuk
kan in een brandkast opgeborgen worden.
Diverse modellen (handbediend – elektrisch) beschikbaar.

Fototang
Voor het knippen van foto’s op het wettelijk voorgeschreven formaat van 35 × 45 mm (overeenkomstig de
onderrichtingen van november 1985 betreffende de
procedure tot vernieuwing van de identiteitskaarten
en art. 3, § 3, lid 4 van het K.B. van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten).
Geschikt voor foto’s voor identiteitskaarten, rijbewijzen, stukken voor vreemdelingen, identiteitsbewijzen
voor kinderen van minder dan 12 jaar, …
Engels precisiemateriaal – messen van gehard staal.

Oogjeszetmachine
Voor het vasthechten van foto’s is het toestel Picollo III
beschikbaar.
Duitse kwaliteit – gewicht 6 kg.

Tweezijdige kleefband
Voor het kleven van foto’s op het basisdocument voor
de identiteitskaart, rijbewijzen, identiteitsbewijzen
voor kinderen onder 12 jaar, … Geschikt voor foto’s
van 35 × 45 mm.
Beschikbaar in dozen van 500 stuks.

Vraag documentatie en prijzen aan onze vertegenwoordigers of
rechtstreeks bij onze commerciële dienst op nr. 056 36 32 03.

Indien u deze pagina afdrukt om uw bestelling door te geven:
vul a.u.b. de naam en het postnummer van de gemeente in
alsook de naam van de persoon die bestelt.

DRUKWERK
Frankering

Division of ContinugaTM nv

Stijn Streuvelslaan 73
8501 KORTRIJK (HEULE)

IDENTITEITSBEWIJZEN VOOR KINDEREN ONDER 12 JAAR
Gelieve te leveren voor het gemeentebestuur van
.......................................................................................................................................

.... ex. 4.15-21
.... ex. 4.15-22
.... ex. 4.15-22/1
.... ex. 4.15-22P
.... ex. 4.15-43
(van ....* bladen)
.... ex. 4.15-40
.... ex. 4.15-40P
.... ex. 4.15-40L

.... ex.
.... ex.
.... ex.
.... ex.
.... ex.
.... ex.
.... ex.
.... ex.
.... ex.

4.11-2
4.11-2S
4.11-2bis
4.11-3
4.11-3S
4.11-4S
4.11-5
4.11-5/1
4.11-6

postnummer :

.... ex. 4.11-9
.... ex. 4.11-9/1
.... ex. 4.11-10
.... ex. 4.11-18
(van ....* bladen)
.... ex. 4.11-19
(van ....* bladen)
.... ex. 4.11-37
(van ....* bladen)

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

.... ex.
.... ex.
.... ex.
.... ex.
.... ex.

4.11-8
4.11-26
4.11-27
4.11-28
4.11-29

Naam: ....................................................................................

Datum: ...............................................................................

Functie: ................................................................................

Handtekening: ...........................................................

Bestellingen van minder dan 10 exemplaren (uitgezonderd registers) worden niet uitgevoerd.

* Onze registers bestaan uit 50, 100, 150 of 200 bladen.

