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61 YOUR ELECTRONIC RESIDENCE CARD
Things you should know

1 Always have your electronic residence card on you.

2 A residence card is neither a passport nor an identity card.

3 Request a new residence card in time.

4 Inform the local authorities if you intend to move    

 or to leave Belgium.

1 Draag je elektronische verblijfskaart altijd bij je.

2 Een verblijfskaart is geen paspoort en geen identiteitskaart.

3 Vraag een nieuwe verblijfskaart op tijd aan.

4 Breng de Stad op de hoogte als je verhuist of vertrekt.

EN NL NLEN Dit is de vertaling Engels van “brochure verblijfskaart“ en bevat identiek dezelfde informatie 
als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst.

JE ELEKTRONISCHE VERBLIJFSKAART
Wat je zeker moet weten



Is your residence card about to expire?  
Request a new residence card in time.  
If you fail to do this, your legal stay in Belgium 
may be interrupted.  
Apply for renewal yourself.  
You will receive a letter in this regard, unless you 
have a temporary residence card (A card or H 
card). 
Take into account waiting time:  
• Make an appointment with the Migration 

Counter in time. If you need to go to a service 
center, you can go without an appointment.

• The Immigration Office sometimes has to grant 
permission for renewal of the card. This can 
take some time.   

Contact the Migration Information Centre in time 
so as to learn more about when and under what 
conditions you have to apply for a new residence 
card. The terms and conditions for renewal of the 
card depend on your residence status. You find the 
Migration Information Centre at AC Zuid.
 
Are you about to move to a different address?
Report any change in adress to Loket Verhuizen 
(Relocation Office) at AC Zuid or a service centre 
within 8 working days following the relocation. 

You can also inform the local authorities online at 
www.stad.gent > Burgerzaken > Verhuizen > Aangif-
te van een adreswijziging: see link in the text.
If you fail to do so, the local authorities have to re-
move you from the register. The residence card will 
then become invalid and you may lose your right 
of residence, in which case you will have to apply 
for re-registration and provide proof that you did 
not spend too much time abroad. You cannot get 
a new residence card right away as a result of this 
investigation.   

Do you intend to leave Belgium temporarily  
(= for more than 3 months)?
Report to the Migration Counter at AC Zuid or a 
service centre if you want to leave Belgium for 
more than 3 months and want to return after-
wards.  
Do this prior to your departure. You will then recei-
ve a document (annex 18) that serves as evidence 
of notification of your temporary departure.  
Register again at the Migration Counter within 15 
days upon your return by means of annex 18.  
If you intend to return to the same address, you 
will also be given a document ‘annex 3’ which 
serves as evidence of your temporary absence. If 
you do not intend to return to the same address, 

THE RESIDENCE CARD IS PROOF THAY YOU ARE STAYING IN BELGIUM ON A LEGAL BASIS 

Are you over 15 years of age? Make sure you always have your residence card on you.
You have to be able to show your residence card at all times. 

Are you at least 75 years of age? You don’t have to apply for a renewal of your residence card.  
If you want to travel outside Belgium, however, you will usually need a valid residence card.    
It frequently happens that people with an expired residence card are denied re-entry.  

HOW DO YOU MAKE SURE THAT YOUR RESIDENCE CARD REMAINS VALID?

Loopt je verblijfskaart af? 
Vraag op tijd een nieuwe verblijfskaart aan. 
Als je de vernieuwing niet op tijd aanvraagt, kan je 
legaal verblijf in België onderbroken worden. 
Vraag de vernieuwing zelf aan. 
Je krijgt daarvoor een brief, tenzij je een tijdelijke 
verblijfskaart (A- of H-kaart) hebt.
Hou rekening met wachttijden: 
• Maak op tijd een afspraak met het Loket 

Migratie in AC Zuid. In de dienstencentra kun je 
zonder afspraak langsgaan. 

• Soms moet de Dienst Vreemdelingenzaken de 
toelating geven om de kaart te vernieuwen. Dat 
kan langere tijd duren.

Neem op tijd contact op met het Infopunt
Migratie. Zo kom je te weten wanneer en onder 
welke voorwaarden je je nieuwe verblijfskaart 
moet aanvragen. De verlengingsvoorwaarden zijn 
namelijk afhankelijk van je verblijfsstatuut. 
Het Infopunt Migratie is in AC Zuid.

Verhuis je naar een ander adres?
Meld elke adreswijziging binnen de 8 werk-
dagen na de verhuizing. 

Ga hiervoor naar het Loket Verhuizen in AC Zuid of 
naar een dienstencentrum.
Als je je adreswijziging niet meldt, moet de Stad je 
schrappen uit het register. Die schrapping maakt je 
verblijfskaart ongeldig en je kunt je verblijfsrecht 
verliezen. Je moet dan een 
herinschrijving aanvragen en bewijzen dat je niet 
te lang in het buitenland was. Door dat onderzoek 
kun je niet meteen een nieuwe verblijfskaart 
krijgen. 

Vertrek je tijdelijk (= langer dan 3 maanden)  
uit België?
Meld voor je vertrek dat je België langer dan 
3 maanden verlaat en daarna wilt terugkeren. 
Dit kan bij het Loket Migratie in AC Zuid of bij een 
dienstencentrum. Je krijgt dan een document 
‘Bijlage 18’ dat de melding van je tijdelijk vertrek 
bewijst. 
Meld je bij je terugkeer opnieuw aan binnen de 15 
dagen met de bijlage 18. 
Als je zult terugkeren naar hetzelfde adres, krijg je 
bijkomend een document ‘Bijlage 3’ dat je tijdelij-
ke afwezigheid bewijst. 

DE VERBLIJFSKAART TOONT AAN DAT JE WETTELIJK IN BELGIË VERBLIJFT 

Ben je ouder dan 15 jaar? Draag dan je verblijfskaart altijd bij je.
Je moet je verblijfskaart altijd kunnen tonen bij een controle. 

Ben je 75 jaar of ouder? Dan moet je geen vernieuwing van je verblijfskaart vragen. 
Behalve als je wilt reizen buiten België. Met een vervallen verblijfskaart mag je vaak niet naar 
België terugkomen. 

ZO ZORG JE ERVOOR DAT JE VERBLIJFSKAART GELDIG BLIJFT

NLEN 



you will also receive a document ‘model 8’.
If you do not report your temporary departure 
from Belgium, the local authorities will be forced 
to remove you from the register. The residence 
card will then become invalid and you may lose 
your right of residence, in which case you will 
have to apply for re-registration and provide proof 
that you did not spend too much time abroad. As 
a result of this investigation, you cannot get a new 
residence card right away. 

Do you intend to leave Belgium on   
a permanent basis?  
Inform the local authorities shortly before or 
shortly after your departure. 
Use the form ‘Declaration of Permanent 
Departure from Belgium’. You can either forward 
this form by email or present it at the Migration 
Counter in AC Zuid or a service centre. 
For more information please visit the website  
www.stad.gent > Search ‘departure from Belgium’. 

Have you lost your residence card or has it been 
stolen or destroyed?
Always report any loss, destruction or theft 
without delay by calling 00800 2123 2123. 
This number is free of charge and you can call 
it 24/7, including during the weekend. Do this to 
prevent fraudulent use of your residence card. 
Always report any loss, destruction or theft to the 
police as well. 
They will present you with a certificate (annex 12) 
that serves as proof that you have reported the 
loss, destruction or theft. 
You cannot report any loss, destruction or theft to 
the Migration Counter or a service centre.
You can use the annex 12 to request a duplicate of 
your residence card at the Migration Counter or a 
service centre. 
 

LIMITATIONS OF A RESIDENCE CARD 

A residence card is not an identity document. 
You always need to have a valid identity document 
on you.  
This means your passport or, if you are   
an EU citizen*, your identity card or passport.

A residence card is not a travel document.
You still need a valid passport as well as a valid 
residence card in order to travel and to return to 
Belgium. 
In some cases, you need a visa with your passport. 
As an EU citizen*, you can also use a valid national 
identity card to travel to certain countries.

Note: : 
• A valid residence card sometimes replaces a 

visa allowing to travel within the Schengen zone 
for a maximum of three months and to re-enter 
Belgium.  

• If your residence application has not been 
processed yet and you leave Belgium on a 
temporary basis, you may be denied re-entry 
in certain situations. For instance, a certificate 
of immatriculation (orange card) or annex 35 
does not allow you to travel and to return to 
Belgium.  

*  EU citizens are citizens of Austria, Belgium, 
Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 
Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, the Netherlands,  Poland, 
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, 
Sweden and the UK (+ countries with equal 
status: Iceland, Liechtenstein, Norway and 
Switzerland).

Als je niet zult terugkeren naar hetzelfde adres, 
krijg je bijkomend een document ‘Model 8’.
Als je je tijdelijk vertrek niet meldt, moet de Stad 
je schrappen uit het register. 
Die schrapping maakt je verblijfskaart ongeldig en 
je kunt je verblijfsrecht verliezen. Je moet dan een 
herinschrijving aanvragen en bewijzen dat je niet 
te lang in het buitenland was. Door dat onderzoek 
kun je niet meteen een nieuwe verblijfskaart 
krijgen. 

Vertrek je definitief uit België? 
Meld je definitieve vertrek kort voordien of kort 
nadien. 
Gebruik hiervoor het formulier ‘Aangifte definitief 
vertrek uit België’. Dit formulier kun je ons bezor-
gen per e-mail of afgeven aan het Loket Migratie 
in AC Zuid of bij een dienstencentrum.
Meer info hierover vind je op www.stad.gent > 
Zoek ‘Aangifte definitief vertrek’. 

Is je verblijfskaart verloren, vernield 
of gestolen?
Meld verlies, vernieling of diefstal van je 
verblijfskaart altijd onmiddellijk. 
Bel hiervoor naar 00800 2123 2123. Dat nummer 
is gratis en is dag en nacht bereikbaar, ook in 
het weekend. Zo kan niemand je verblijfskaart 
misbruiken.
Doe ook altijd onmiddellijk aangifte bij de politie! 
Die geeft je een attest ‘Bijlage 12’ als bewijs van je 
aangifte. Voor een aangifte kun je alleen terecht 
bij de politie, niet bij het Loket Migratie of een 
dienstencentrum.
Met het attest ‘Bijlage 12’ kun je een duplicaat van 
je verblijfskaart aanvragen bij het Loket Migratie in 
AC Zuid of in een dienstencentrum. 

HIERVOOR KUN JE DE VERBLIJFSKAART NIET 
GEBRUIKEN:

Een verblijfskaart is geen identiteitsdocument
Je moet altijd een geldig identiteitsdocument op 
zak hebben. 
Dat wil zeggen: je paspoort of, als je unieburger* 
bent, je identiteitskaart of paspoort.

Een verblijfskaart is geen reisdocument
Je moet altijd een geldig paspoort én een geldige 
verblijfskaart hebben om te reizen én naar België 
terug te komen. 
Bij het paspoort is soms een visum nodig. Als 
unieburger mag je ook met een geldige nationale 
identiteitskaart naar bepaalde landen reizen.

Let op: 
• Een geldige verblijfskaart vervangt een visum 

om maximaal 3 maanden in de Schengen-
 zone te reizen én naar België terug te komen. 
• Als je verblijfsaanvraag nog in behandeling is 

én je verlaat België tijdelijk, heb je soms geen 
recht om België terug binnen te komen. Met 
een attest van immatriculatie (oranje kaart) of 
bijlage 35 mag je bijvoorbeeld niet reizen en 
naar België terugkomen. 

*  Unieburger = persoon met nationaliteit van 
Bulgarije, Grieks-Cyprus, Denemarken, Duits-
land, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litou-
wen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, 
Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, 
Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden 
(+ gelijkgeschakeld: IJsland, Liechtenstein, 
Noorwegen en Zwitserland).

NLEN 



MORE INFORMATION

Service centres

 Gentbrugge Service Centre
  dcgentbrugge@stad.gent 
  09 268 23 80

 Wondelgem Service Centre  
  dcwondelgem@stad.gent 
  09 266 85 60

 Nieuw Gent Service Centre  
  dcnieuwgent@stad.gent 
  09 268 21 70

 Sint-Amandsberg Service Centre
  dcsintamandsberg@stad.gent 
  09 266 86 86

Migration Information Centre (Infopunt Migratie, AC Zuid) 

  infopuntmigratie@stad.gent 
  09 266 71 40

Migration Counter (Loket Migratie, AC Zuid)

  loketmigratie@stad.gent 
  09 266 71 50

Opening hours:
 
The opening hours of the Civil Affairs offices can be found on
www.stad.gent/nl/openingsuren-adressen > Search ‘Burgerzaken’.

MEER INFORMATIE

Dienstencentra

 Dienstencentrum Gentbrugge
  dcgentbrugge@stad.gent 
  09 268 23 80

 Dienstencentrum Wondelgem 
  dcwondelgem@stad.gent 
  09 266 85 60

 Dienstencentrum Nieuw Gent 
  dcnieuwgent@stad.gent 
  09 268 21 70

 Dienstencentrum Sint-Amandsberg
  dcsintamandsberg@stad.gent 
  09 266 86 86

Infopunt Migratie AC Zuid 

  infopuntmigratie@stad.gent 
  09 266 71 40

Loket Migratie AC Zuid

  loketmigratie@stad.gent 
  09 266 71 50

Openingsuren: 
 
De openingsuren van de loketten van Burgerzaken vind je op
www.stad.gent/nl/openingsuren-adressen > zoek ‘Burgerzaken’

NLEN 


