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BERICHTEN

November 2009

VAKANTIE 2009
IDENTITEITSDOCUMENTEN
De wintervakantie is in aantocht en hiermee ook de verhoogde vraag naar speciale identiteitsdocumenten voor reizen naar het buitenland, in het bijzonder voor kinderen onder de 12 jaar, maar ook voor personen wiens identiteitskaart verloren is gegaan of gestolen werd in de dagen die de reis naar het buitenland voorafgaan.

I.

KINDEREN ONDER DE 12 JAAR

Voor de Belgische kinderen onder de 12 jaar, wordt door bepaalde gemeenten nog het kartonnen identiteitsbewijs
uitgereikt. Dit document maakt een snelle identificatie van kinderen onder 12 jaar mogelijk tijdens hun reizen, zowel op het Belgische grondgebied, als in het buitenland.
Sinds de veralgemeende invoering van het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de
12 jaar op 16 maart 2009 (ministerieel besluit van 3 maart 2009, B.S. 11-3-2009), wordt evenwel door een groot aantal gemeenten reeds het elektronisch identiteitsdocument (de Kids-ID) uitgereikt. Deze kaart vormt niet enkel een
bewijs van identiteit, maar kan ook gebruikt worden als reisdocument, als document voor de bescherming van het
kind (vermelding van een noodnummer of telefoonlijst voor noodoproepen), als document voor een veiliger communicatie (chatten en surfen op het internet), bij inschrijving op school, als lidkaart van bvb. de sportclub of de bibliotheek, …
Let wel:
— van zodra een gemeente start met de omschakeling naar het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische
kinderen onder de 12 jaar, mag zij geen kartonnen identiteitsbewijs meer uitreiken;
— voor niet-Belgische kinderen onder de 12 jaar, blijft enkel het kartonnen identiteitsbewijs van toepassing.
De Kids-ID is geldig voor een termijn van maximum drie jaar te rekenen vanaf de datum van uitgifte, maar is beperkt tot de dag voorafgaand aan de dag waarop de houder van het document de leeftijd van 12 jaar bereikt (K.B.
10-12-1996, art. 16quater).

Beschikbaar bij UGA:
1) kartonnen identiteitsbewijs
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

2) Kids-ID
4.15-30

Formulier voor de aanvraag van het elektronische identiteitsdocument (Kids-ID)
(ft. DIN A5 – set van 2 exemplaren op autokopiërend papier)

Problematiek m.b.t. de Kids-ID
1) Geldigheidsduur
Om de Kids-ID als geldig reisdocument te kunnen gebruiken, moet het geldig zijn zowel op het ogenblik van het
vertrek naar het buitenland, als op het ogenblik van de terugkeer naar België.
Indien een kind net de leeftijd van 12 jaar bereikt op het moment dat het in het buitenland zit, vervalt de geldigheid van zijn/haar Kids-ID op dat ogenblik zodat het niet op een geldige wijze kan terugkeren naar België.
Om tegemoet te komen aan deze problematiek, kan er in vele gevallen kosteloos een voorlopige identiteitskaart
aangevraagd worden, die geldig is tot 2 maanden na de uitreiking. In bepaalde landen evenwel wordt deze voorlopige identiteitskaart niet aanvaard, zodat bij een reis naar één van deze landen, de personen die het ouderlijk
gezag uitoefenen, steeds een paspoort dienen aan te vragen. Welke landen de voorlopige identiteitskaart al dan
niet aanvaarden, kunt u terugvinden op de site van het Rijksregister, bijlage bij de omzendbrief van 19 februari
2009 (www.rijksregister.fgov.be, rubrieken «identiteitsdocumenten en elektronische kaarten», «identiteitsstukken
en -bewijzen voor kinderen – 12 jaar», «omzendbrieven»). Ook voor een reis van meer dan 2 maanden naar het buitenland, dient een paspoort aangevraagd te worden.

Beschikbaar bij UGA:
4.15-96

Formulier voor de aanvraag van een voorlopige identiteitskaart
(ft. DIN A5 – set van 2 exemplaren op autokopiërend papier)

2) Verlies, diefstal of vernietiging
Een ander probleem met betrekking tot de Kids-ID kan erin bestaan dat zij net vóór een reis naar het buitenland,
verloren geraakt, gestolen of vernietigd wordt. Voor kinderen jonger dan 12 jaar die reeds over een Kids-ID beschikken, kan, bij verlies, diefstal of vernietiging van de Kids-ID in de dagen vóór een reis naar het buitenland, sinds
1 april 2009, een voorlopig bewijs van identiteit uitgereikt worden, voor zover het betrokken kind de leeftijd van
12 jaar niet bereikt op het moment dat het in het buitenland zit. De geldigheidsduur van dit voorlopig bewijs van
identiteit, is beperkt tot 2 maanden.
Deze kaart geldt als reisdocument en kan enkel gebruikt worden om het bewijs van identiteit te leveren in het buitenland of bij het overschrijden van de grenzen.
Zij wordt verkregen op vraag van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent over de betrokkene. Het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats van de betrokkene bezorgt op haar beurt de aanvraag aan de provinciale afvaardiging van de FOD Binnenlandse Zaken, samen met het attest van verlies, diefstal of vernietiging van Kids-ID en
een recente pasfoto van de betrokkene.
De betrokkene moet onmiddellijk na de terugkeer in België de voorlopige identiteitskaart terugbezorgen aan het
gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats, die ze op haar beurt terug bezorgt aan de provinciale afvaardiging
van de FOD Binnenlandse Zaken, om te worden vernietigd.

3) Andere gevallen
Ook in een aantal andere gevallen, kan een voorlopig bewijs van identiteit worden uitgereikt, op verzoek van de
persoon of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, aan kinderen jonger dan 12 jaar die geen geldig elektronisch identiteitsdocument of paspoort hebben en die naar het buitenland gaan, naar een land waar het paspoort niet vereist is. Dit is het geval bij het recent verkrijgen van de Belgische nationaliteit, inschrijving in een Belgische gemeente na een verblijf in het buitenland (kind voor het buitenland afgevoerd van de bevolkingsregisters
of nooit ingeschreven in België), hernieuwde inschrijving in het bevolkingsregister na afvoering van ambtswege,
verandering van naam of voornaam, verlopen Kids-ID in aanmaak en aanmaak van een eerste elektronisch identiteitsdocument.

Beschikbaar bij UGA:
4.15-33

Formulier voor aangifte van verlies/diefstal van het elektronische identiteitsdocument voor een Belgisch kind van minder dan 12 jaar
(set van 3 ex. op autokopiërend papier)

4.15-23

Aanvraag om een voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar
(set van 2 exemplaren op autokopiërend papier)

Andere documenten: identiteitsstukken voor kinderen minder dan 12 jaar
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 bovenvermeld plastic zakje

4.15-43

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

II.

PERSONEN OUDER DAN 12 JAAR

1) Verlies, diefstal of vernietiging
Ook voor personen vanaf 12 jaar, kunnen zich problemen voordoen bij verlies, diefstal of vernietiging van hun identiteitskaart in de dagen vóór een reis naar een land waar het paspoort niet vereist is. Ook in dit geval kan een voorlopige identiteitskaart aangevraagd worden. Deze kaart geldt eveneens als reisdocument en kan enkel gebruikt
worden om het bewijs van identiteit te leveren in het buitenland of bij het overschrijden van de grenzen.
Zij wordt verkregen op vraag van de betrokkene, voor zover hij/zij geen geldig paspoort bezit. Het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats van de betrokkene bezorgt op haar beurt de aanvraag aan de provinciale afvaardiging van de FOD Binnenlandse Zaken, samen met het attest van verlies, diefstal of vernietiging van de identiteitskaart en een recente pasfoto van de betrokkene.
De betrokkene moet de voorlopige identiteitskaart onmiddellijk na de terugkeer in België, terugbezorgen aan het
gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats, die ze op haar beurt terug bezorgt aan de provinciale afvaardiging
van de FOD Binnenlandse Zaken, om te worden vernietigd.
In België kan de afwezigheid van een identiteitskaart verantwoord worden met het attest van verlies of vernietiging. Voor personen wiens identiteitskaart verloren, gestolen of vernietigd werd, geeft de gemeente ook een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister af waarin vermeld wordt dat de toekenningsprocedure van een identiteitskaart ingezet is. Dit bewijs van inschrijving is geldig voor een duur van 2 maanden na de datum van het bewijs.
Bij een reis naar het buitenland, naar een land waar geen paspoort vereist is, is het aanbevolen bij de voorlopige
identiteitskaart het attest van verlies of van diefstal van de identiteitskaart te voegen.

2) Andere gevallen
Ook in een aantal andere gevallen, kan een voorlopige identiteitskaart worden uitgereikt, op hun verzoek, aan personen die geen geldig elektronisch identiteitsdocument of paspoort hebben en die naar het buitenland gaan, naar
een land waar het paspoort niet vereist is. Dit is het geval bij het recent verkrijgen van de Belgische nationaliteit,
inschrijving in een Belgische gemeente na een verblijf in het buitenland (persoon voor het buitenland afgevoerd
van de bevolkingsregisters of nooit ingeschreven in België), hernieuwde inschrijving in het bevolkingsregister na
afvoering van ambtswege, verandering van naam of voornaam, verlopen identiteitskaart in aanmaak en aanmaak
van de eerste identiteitskaart.

Beschikbaar bij UGA:
4.15-95

Bewijs van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van een identiteits- of vreemdelingenkaart
(ft. DIN A5 – set van 3 exemplaren op autokopiërend papier)

4.15-96

Formulier voor de aanvraag van een voorlopige identiteitskaart
(ft. DIN A5 – set van 2 exemplaren op autokopiërend papier)

4.15-96/1

Bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister – geldig gedurende 2 maanden – bewijs dat de toekenningsprocedure van een identiteitskaart ingezet is

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 dubbelzijdige 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 vertegenwoordiger die u in voorkomend geval een bezoek kan brengen;
— onze commerciële dienst.

Onze vertegenwoordiger voor het Vlaams Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Michel Buyse
GSM: 0473 98 24 40
e-mail: michel.buyse@uga.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

VAKANTIE 2009 - IDENTITEITSDOCUMENTEN
DRUKWERK

Gelieve te leveren voor rekening van het gemeentebestuur van
postnummer:

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

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

….... ex. 4.15-21

….... ex. 4.15-96

….... ex. 4.15-40

….... ex. 4.15-22

….... ex. 4.15-23

….... ex. 4.15-40P

….... ex. 4.15-22/1

….... ex. 4.15-33

….... ex. 4.11-40L

….... ex. 4.15-22P

….... ex. 4.15-96/1

…….. ex. 4.15-43 houdende …. bladen

….... ex. 4.15-30

Division
of ContinugaTM nv
….... ex.
4.15-95

Naam:

Stijn Streuvelslaan 73
Datum: .............................................................................
8501 HEULE

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

Functie: .................................................................................................................... Handtekening:

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

De UGA-berichten kunnen u ook langs elektronische weg bezorgd worden. Indien u 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.

