
BIJLAGE 12 
KONINKRIJK BELGIË 

Bewijs van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging 
van een identiteits- of vreemdelingenkaart 

(uitgereikt overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten of 
overeenkomstig artikel 36bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) 
 

De ondergetekende genaamd/ die verklaart te heten: 
 NAAM: ………………………………………………………………………………....... 

 
VOORNAMEN: ..................................……………………………………………....... 
 
N
 

ATIONAAL NUMMER : 

 

 

 
 

 
Foto van de 

 
declarant  (3)

 
 

 
stempel 
van de 

overheid 

 
 

          -   
 
GEBOORTEDATUM: ......…………………………………………………………....... 
 
GEBOORTEPLAATS: .....…………………………………………………………....... 
 
GEMEENTE: ..…….............……………………… POSTNUMMER: …...... ………. 
 

 
 
 
 
 
 
 

NATIONALITEIT: ………………………………………………………………………..  
 

- Beschrijving van het verloren, gestolen of vernietigde document  (1) : 
 identiteitskaart voor Belg met nummer: 

   -        -   
 vreemdelingenkaart  met nummer: 

B -        -   
 ander verblijfsdocument :……………………………………………………………………………………. 

 
- verklaart op zijn/haar eer (1): 

 dat hij/zij zijn/haar kaart verloren heeft. 
 dat zijn/haar kaart gestolen werd.  
 dat zijn/haar kaart volledig vernietigd is. 
 dat zijn/haar huidige niet-functionerende kaart overgemaakt werd aan het Rijksregister voor onderzoek. 

 
- verzoekt bijgevolg: 

het gemeentebestuur / de plaatselijke politie van (2) .........................................…………………………..…….............  
hem/haar een exemplaar van dit document te overhandigen. 

- Bij verlies of diefstal van een elektronische identiteitskaart worden de elektronische functies ervan geschorst. Na 
het overschrijden van de termijn van zeven kalenderdagen vanaf de datum van schorsing van de elektronische 
functies, zal de certificatiedienstverlener deze elektronische functies van de identiteitskaart automatisch en 
definitief intrekken. 
In geval van een elektronische vreemdelingenkaart, worden de elektronische functies ervan onmiddellijk 
ingetrokken. 

- Mocht de verloren of gestolen kaart teruggevonden worden binnen de zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de 
datum van de schorsing van de elektronische functie(s) van de identiteitskaart of vanaf de intrekking ervan voor 
de vreemdelingenkaart, dan verbindt de ondergetekende zich ertoe de  bevoegde dienst van de gemeente van 
zijn/haar hoofdverblijfplaats daar onmiddellijk op de hoogte van te brengen. Hij/zij brengt ook de politie hiervan op 
de hoogte. In voorkomend geval activeert de gemeente dan opnieuw de elektronische functie(s) van de kaart.  

- Indien de verloren of gestolen kaart niet wordt teruggevonden binnen de voormelde zeven kalenderdagen of bij 
vernietiging van de kaart, moet de houder ervan een nieuwe kaart aanvragen bij de gemeente van zijn 
hoofdverblijfplaats. De gemeente annuleert de verloren, gestolen of vernietigde kaart; vanaf dit ogenblik is de 
kaart waardeloos, zelfs indien zij nadien teruggevonden wordt. 

- Als de verloren of gestolen identiteitskaart geen enkel actief certificaat bevatte en dus geen aanleiding heeft 
gegeven tot schorsing, begint de voormelde termijn van zeven kalenderdagen te lopen vanaf de datum van deze 
aangifte. 
 
Te ....................., op ......................... 20..    
(Handtekening van de declarant)     (Handtekening van de  overheid) 
 
Dit document, dat ENKEL IN BELGIE ALS TIJDELIJK BEWIJS dient, vervalt op ....…………………………………. (4) 

(ZIE BELANGRIJK BERICHT OP KEERZIJDE) 
_______________________________________________ 
(1)  Aankruisen wat van toepassing is. 
(2)  Invullen en schrappen wat niet past. Wanneer het attest een vreemdeling betreft, kan het enkel worden afgeleverd door de politie, 

niet door het gemeentebestuur, tenzij wanneer het een niet-functionerende kaart betreft die voor onderzoek is overgemaakt. 
(3)  Het aanbrengen van een foto is verplicht en moet de betrokkene in staat stellen zijn/haar identificatie te vergemakkelijken tijdens de 

periode van hernieuwing van de kaart. Op deze foto dient gedeeltelijk de stempel van de overheid te worden aangebracht. 
(4)  Geldig voor een maand, maximaal verlengbaar met een maand, indien nodig. 



 
 

 
BERICHT 

 
 
 
 

1. Voor de declarant: 
 
a) Bij verlies, diefstal of vernietiging van de identiteitskaart, moet u zo snel mogelijk aangifte doen bij het 

gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats of bij het dichtstbijzijnde politiekantoor (artikel 6 van het K.B 
van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten).  
Bij verlies, diefstal of vernietiging van de vreemdelingenkaart, moet u zo snel mogelijk hiervan aangifte doen 
bij het dichtstbijzijnde politiekantoor (artikel 36bis van het K.B. van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen). 
Indien de politie of het gemeentebestuur niet toegankelijk zijn, kunt u aangifte doen bij de helpdesk Belpic 
van het Rijksregister van de natuurlijke personen (tel. 02/518.21.17 (Nederlands) en 02/518.21.16 (Frans). 
De aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de elektronische functies (identiteitskaart), dan wel de 
intrekking ervan (vreemdelingenkaart), dit teneinde misbruik te voorkomen. 

 
 De burger heeft er alle belang bij om, in geval van verlies of diefstal van zijn identiteits- of 

vreemdelingenkaart, dit eveneens onmiddellijk te melden aan DOCSTOP via het gratis oproepnummer 
00800 21.23.21.23 (of indien dit nummer niet toegankelijk zou zijn naar het nummer +322 518.21.23). 

 
b) Dit bewijs heeft een beperkte geldigheidsduur (zie voorzijde). Het dient aan het gemeentebestuur 

teruggegeven te worden als de verloren of gestolen kaart teruggevonden wordt of als aan de houder een 
nieuwe kaart uitgereikt is. 

 
c) Mocht de verloren of gestolen elektronische kaart teruggevonden worden binnen de zeven kalenderdagen 

vanaf de schorsing van de elektronische functies (de certificaten) van de identiteitskaart of vanaf de 
intrekking ervan voor de vreemdelingenkaart, dan moet de declarant de bevoegde dienst van de gemeente 
van zijn/haar hoofdverblijfplaats daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen; de elektronische functies (de 
certificaten) zullen opnieuw geactiveerd worden. Hij/zij licht ook de politie en DOCSTOP in. 

 
d) Indien de verloren of gestolen kaart niet wordt teruggevonden na de onder punt c) bedoelde  termijn (of 

indien de declarant nalaat te melden dat hij/zij de kaart heeft teruggevonden), wordt door de gemeente 
onmiddellijk tot de (effectieve en onomkeerbare) annulering van de kaart overgegaan, waardoor de kaart 
waardeloos wordt. 

 
e) Indien de kaart onderzocht wordt, zal de burger door de gemeente uitgenodigd worden om de nodige 

schikkingen te komen treffen wanneer het onderzoek van de kaart beëindigd is. 
 
f) In het geval vermeld onder punt d), net als in geval van vernietiging van de kaart en soms als gevolg van het 

onderzoek van de kaart, moet de declarant zich met een foto aanbieden op het gemeentebestuur van zijn 
verblijfplaats  om, samen met de gemeentelijke ambtenaar, het basisdocument in te vullen, nodig voor de 
aanmaak van een nieuwe kaart.  Dit document zal rechtstreeks bij de gemeente worden afgedrukt.  
Indien de declarant zich niet spontaan bij de gemeente aanbiedt, zal hij uitgenodigd worden door middel van 
een oproeping, waaraan hij gevolg moet geven. 

 
g) Wanneer de hernieuwingsprocedure ingesteld is, wordt de verloren of gestolen kaart geannuleerd en dus 

van elke geldigheid ontdaan. Indien de declarant de kaart terugvindt na verloop van de termijn van zeven 
kalenderdagen bedoeld onder punt c), moet hij/zij ze evenwel teruggeven aan het gemeentebestuur, dat 
overgaat tot de vernietiging ervan.  Hij/zij licht ook de politie in.  

 
h) Wanneer dit bewijs van aangifte wordt afgeleverd bij verlies, diefstal of vernietiging van een 

vreemdelingenkaart  of enig ander verblijfsdocument, is dit document geenszins een identiteitsbewijs, noch 
een nationaliteitsbewijs. Voor een Belg geldt dit bewijs wel als tijdelijk identiteitsbewijs, dit enkel in België. 
OPGELET: Dit document kan niet als reisdocument of identiteitsdocument in het buitenland worden 
aangewend. In dat geval moet de burger beschikken over een paspoort of een identiteitskaart. 

 

2. Voor de overheid die het attest afgeleverd heeft: 

 De overheid die dit bewijs aflevert, is ertoe gehouden onverwijld een exemplaar ervan te sturen naar de 
bevoegde dienst en de politie van de gemeente waar de declarant ingeschreven is. 

 
 Als de politie dit bewijs opmaakt, stuurt zij hiervan per fax een kopie naar de helpdesk Belpic van het 

Rijksregister (fax : 02/518.26.16), uitgezonderd voor kartonnen verblijfsdocumenten van vreemdelingen. 
 
         In het geval het een vreemdeling betreft, dient de politie eveneens een kopie van dit attest over te maken 

aan de Dienst Vreemdelingenzaken, Dienst verblijfstitels, WTC II, Antwerpsesteenweg 59b te 1000 Brussel 
(tel.: 02/206.16.75 of 02/205.55.94; e-mail: losd@dofi.fgov.be; fax: 02/274.66.59). 
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