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

BERICHTEN

December 2008

IDENTITEITSBEWIJZEN
VOOR KINDEREN
ONDER 12 JAAR
De wintervakantie is in aantocht en dus zult u wellicht geconfronteerd worden met de
vraag naar identiteitsbewijzen voor kinderen onder de 12 jaar.
Het kartonnen model, vastgesteld door een koninklijk besluit van 10 december 1996, blijft
nog steeds actueel, aangezien de minister van Binnenlandse Zaken onlangs heeft aangekondigd dat de veralgemening van het elektronische identiteitsdocument voor Belgische
kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID) zich niet meer zal voltrekken in 2008, zoals oorspronkelijk voorzien was. Bovendien zal deze veralgemening het kartonnen model niet elk nut ontnemen, vermits het nog steeds van toepassing blijft voor niet-Belgische kinderen.

Voor kinderen minder dan 12 jaar, biedt UGA u volgende documenten aan:
4.15-21

Aanvraagformulier voor de afgifte van een identiteitsbewijs voor een kind onder de 12 jaar
(ft. DIN A5- set van 2 exemplaren op autokopiërend papier)

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

4.15-40

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

4.15-40P

Plastic zakje voor bovenvermeld identiteitsstuk
(voorkant doorschijnend – achterkant gekleurde PVC)

4.15-40L

Lintjes voor bovenvermelde plastic zakjes

4.15-43

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

Andere documenten i.v.m. bevolkingsreglementering
4.11-18

Register van aankomst

4.11-19

Register van vertrek

4.11-37

Register van mutaties binnen de gemeente

SPECIFIEK BUREAUMATERIAAL
Het hierna opgesomd bureaumateriaal, speciﬁek bestemd voor de Dienst Bevolking, blijft
beschikbaar.

1. 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 en in een brandkast opgeborgen. Op die manier wordt misbruik van de
stempel uitgesloten.

2. Fototang
Het gebruik van een fotokniptang is aangewezen voor het knippen van foto’s op het wettelijk formaat van 35 × 45 mm.
De fotokniptang die wij voorstellen is echt precisiemateriaal en is
voorzien van messen van gehard staal.
Zij kan gebruikt worden voor het knippen van foto’s op maat
voor verschillende documenten (identiteitskaarten voor Belgen, vreemdelingenkaarten of verblijfsdocumenten voor vreemdelingen, identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan
12 jaar, …)

3. Tweezijdige kleefband
Verscheidene onderrichtingen dringen aan op het gebruik van
tweezijdige kleefband voor het vastmaken van foto’s (bevolkingsregisters, identiteitskaart, vreemdelingenkaart, verblijfsdocument
voor vreemdelingen).
Om u te verzekeren van een keurig en precies werk, stelt UGA u
tweezijdige kleefband ter beschikking, aangepast aan het formaat 35 × 45 mm.
Het afnemen van de dubbelzijde fotoklevers gebeurt probleemloos (systeem fotohoekjes).

Wenst u een bestelling door te geven
of wenst u bijkomende informatie?
Aarzel niet om contact op te nemen met:
— onze vertegenwoordigers die u in voorkomend geval een bezoek kunnen brengen;
— onze commerciële dienst.
Onze vertegenwoordigers
voor het Vlaams Gewest:
Michel Buyse
GSM: 0473 98 24 40
e-mail: michel_buyse@skynet.be

Johnny Vandeweyer
GSM: 0477 61 52 50
e-mail: johnny.vandeweyer@uga.be

Onze vertegenwoordiger
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Michel Buyse
GSM: 0473 98 24 40
e-mail: michel_buyse@skynet.be
Onze interne 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 HEULE

IDENTITEITSBEWIJS VOOR KINDEREN ONDER 12 JAAR
DRUKWERK

Gelieve te leveren voor rekening van het gemeentebestuur van
....................................................................................................................................

postnummer:

..................................................................
Frankering

….... ex. 4.15-21

….... ex. 4.15-40

….... ex. 4.15-43 houdende ……. bladen

….... ex. 4.15-22

….... ex. 4.15-40P

….... ex. 4.11-18 houdende ……. bladen

….... ex. 4.15-22/1

….... ex. 4.15-40L

….... ex. 4.11-19 houdende ……. bladen

….... ex. 4.15-22P

Division of ContinugaTM nv….... ex. 4.11-37 houdende ……. bladen

Stijn Streuvelslaan 73
8501
HEULE
Naam: .......................................................................................................................
Datum: .............................................................................
Functie: .................................................................................................................... Handtekening:

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

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 hiernaast uw e-mail adres te vermelden: .................................................................................................................

Minimum te bestellen hoeveelheid: 10 ex. (uitgezonderd registers).
Een register bestaat uit 50, 100, 150 of 200 bladen.

