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BERICHTEN

Juni 2008

Identiteitskaart en
vreemdelingenkaart
Bewijs van verlies, diefstal of vernietiging
Overeenkomstig artikel 6, § 1, lid 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, zoals gewijzigd door de wet van 15 mei
2007, geeft de gemeente, als bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters:
— een identiteitskaart aan de Belgen;
— een vreemdelingenkaart aan de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn om voor een langere
termijn dan drie maanden in het Rijk te verblijven of die gemachtigd zijn zich er te vestigen;
— een verblijfsdocument aan de vreemdelingen die om een andere reden ingeschreven worden in de bevolkingsregisters overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Zowel de identiteitskaart als de vreemdelingenkaart zijn in elektronische versie beschikbaar.
Wat betreft de Belgische inwoners, beschikt een groot deel van hen reeds over een elektronische identiteitskaart. Elke Belg die aan de vereiste voorwaarden voldoet, moet erover beschikken tegen ten laatste 15 september 20091.
Wat betreft de vreemdelingen, heeft de ministerraad eveneens beslist tot invoering van de elektronische
vreemdelingenkaart. Het gebruik ervan zal weldra veralgemeend worden ingevoerd in alle gemeenten van
het Rijk2. Merk wel op dat bepaalde verblijfdocumenten, in hoofdzaak de attesten van immatriculatie A
(oranje papier) en B (paars papier), altijd op karton zullen worden afgeleverd.
Bij verlies, diefstal of vernietiging van de kaart, moet zo snel mogelijk aangifte worden gedaan:
— voor de Belgen: bij het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats of bij het dichtstbijzijnde politiekantoor (artikel 6, § 1, lid 1 van het K.B. van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten);
— voor de vreemdelingen: bij het politiekantoor (artikel 36bis van het K.B. van 8 oktober 1981 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen).
Cfr. bericht van 10 april 2008 betreffende de vervanging van de niet-vervallen identiteitskaarten van het «oude model» door elektronische
identiteitskaarten (B.S. 10-4-2008).
2
Cfr. omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wetten van 15 september 2006 (B.S. 4-7-2007).
1

Indien de politie of het gemeentebestuur niet toegankelijk zijn, kan aangifte gedaan worden bij de helpdesk
Belpic van het Rijksregister van de natuurlijke personen. In geval van contact met de helpdesk blijft de aangifte bij het gemeentebestuur of de politie toch nog verplicht.
Het gemeentebestuur of de politie levert een bewijs af van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van
de identiteitskaart (bijlage 12 bij de algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaart
en de algemene onderrichtingen betreffende de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten). Voor
een Belg geldt dit bewijs als tijdelijk identiteitsbewijs in België, terwijl dit document voor een vreemdeling
noch als identiteitsbewijs, noch als nationaliteitsbewijs geldt.
Een omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 21 mei 2008 legt het nieuw model van bewijs
van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging vast.
Het nieuw model verschilt op een aantal punten duidelijk van het vorige model:
— op de recto
1. er is een invulkader voorzien voor de vermelding van het nationaal nummer en het nummer van de
kaart;
2. op de foto van de declarant moet de stempel van de overheid worden aangebracht;
— op de verso
1. aan de burger wordt op het formulier uitdrukkelijk de raad gegeven om ook zijn bankinstelling(en) te
contacteren;
2. er wordt melding gemaakt van de verplichting voor de politie om een kopie van het attest te bezorgen
aan:
— de helpdesk Belpic van het Rijksregister (uitgezonderd in geval van verlies, diefstal of vernietiging van
kartonnen verblijfsdocumenten van vreemdelingen), om tot schorsing (identiteitskaart) of intrekking
(vreemdelingenkaart) van de elektronische functies te kunnen overgaan;
— de Dienst Vreemdelingenzaken, indien het een vreemdeling betreft.
UGA biedt u aan:
4.15-95

Bewijs van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van een identiteits- of vreemdelingenkaart
Set van 3 exemplaren op autokopiërend papier

Voor meer inlichtingen of voor bestellingen kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger of rechtstreeks met onze commerciële dienst.

Onze vertegenwoordigers:
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Michel Buyse
GSM: 0473 98 24 40
e-mail: michel_buyse@skynet.be
Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg:
Philippe Gielis
GSM: 0474 53 06 75
e-mail: philippegielis@hotmail.com
Commerciële dienst:
Catherine Deblon
Tel.: 056 36 32 03
e-mail: catherine.deblon@uga.be

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)

IDENTITEITSKAART EN VREEMDELINGENKAART
DRUKWERK
Verlies, diefstal, vernietiging
Gelieve te leveren voor rekening van het gemeentebestuur/de lokale politie (*) van:

Frankering

adres :

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

postnr.: .......................................... gemeente :

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

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

..… ex.

4.15 – 95 (**) Bewijs van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging
van een identiteits- of vreemdelingenkaart
Division of ContinugaTM nv

Naam:

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

Stijn Streuvelslaan 73
Functie: ....................................................................................................................
Handtekening: ............................................................
8501 KORTRIJK (HEULE)
.......................................................................................................................

De UGA-berichten kunnen u ook langs elektronische weg bezorgd worden. Als u in de toekomst de UGA-berichten op die manier
wenst te ontvangen, gelieve dan hieronder uw e-mail adres te vermelden:
...................................................................................................................................................................................................................................................................
(*)

Schrap wat niet van toepassing is.
Minimum te bestellen hoeveelheid: 10 exemplaren.

(**)

