
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.

NL SP

SU TARJETA DE RESIDENCIA ELECTRÓNICA 
Lo que absolutamente necesita saber

1  Es importante llevar siempre consigo     
 su tarjeta de residencia electrónica.
2  Una tarjeta de residencia no es un pasaporte    
 ni un documento nacional de identidad.
3  Solicite a tiempo una nueva tarjeta de residencia.
4  Informe al Ayuntamiento si se muda, o si se va de la ciudad.

SP NLDit is de vertaling Spaans van “brochure verblijfskaart“ en bevat identiek dezelfde informatie als 
de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst. 
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61JE ELEKTRONISCHE VERBLIJFSKAART
Wat je zeker moet weten



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

NLSP 

¿Su tarjeta de residencia está por caducar? 
Solicite a tiempo su nueva tarjeta de residencia.   
Si no solicita su renovación a tiempo, su perma-
nencia legal en Bélgica puede verse interrumpida.
Debe solicitar la renovación por su propia 
iniciativa.   
A tal efecto, usted recibirá una notificación, 
a menos que tenga una tarjeta de residencia 
temporal (= tarjeta A o H). 
Tenga en cuenta los tiempos de espera:  
• Pida cita con suficiente antelación en el ser-

vicio de Migraciones en AC Zuid. Los diensten-
centra (centros de servicios) atienden sin cita.

• A veces, el Servicio de Extranjería debe auto-
rizar la renovación de la tarjeta. Esto puede 
llevar más tiempo.   

Las condiciones de renovación dependen de su 
estatuto de residencia. Tome contacto, con la 
debida antelación, con el Infopunt Migratie (ser-
vicio de Información de Migracion) en AC Zuid 
para saber cuándo y bajo qué condiciones debe 
solicitar su nueva tarjeta de residencia.
 
¿Se muda a una dirección diferente?
Informe a la Loket  

Verhuizen (Oficina de mudanzas) (bloque A) en 
AC Zuid o a un centro de servicios de cualquier 
cambio de dirección, dentro de los 8 días há-
biles posteriores a su mudanza. También puede 
informar al  Ayuntamiento de su cambio de di-
rección a través de www.stad.gent > Burgerzaken 
> Verhuizen > Aangifte van een adreswijziging: 
con el enlace en el texto.
Si usted no lo hace, el Ayantamente suprimirá 
su nombre del registro. Esta supresión invalida 
su tarjeta de residencia y usted puede perder 
su derecho de residencia. En ese caso, deberá 
solicitar su reinscripción y probar que no 
permaneció demasiado tiempo en el extranjero. 
Debido a esta investigación, usted no podrá re-
cibir una nueva tarjeta de residencia de manera 
inmediata.  

¿Se va temporalmente de Bélgica   
(= más de 3 meses)?
Si usted abandona Bélgica durante más de tres 
meses y luego desea volver, deberá notificarlo 
antes de su partida al servicio de Migraciones o 
a un centro de servicios.  
A tal fin, obtendrá un documento ( = anexo 
18) que acredita la notificación de su salida 
temporal. 

LA TARJETA DE RESIDENCIA CERTIFICA QUE USTED RESIDE LEGALMENTE EN BÉLGICA 

¿Tiene más de 15 años de edad? Asegúrese de llevar siempre consigo su tarjeta de residencia.
Si hay un control, siempre debe poder mostrar su tarjeta de residencia 

¿Tiene 75 años o más? En ese caso no necesitará solicitar la renovación de su tarjeta de residencia.  
Salvo si desea viajar fuera de Bélgica, en la mayoría de los casos necesitará una tarjeta de residencia 
vigente. Si su tarjeta de residencia ha caducado, probablemente no podrá regresar a Bélgica.  

¿CÓMO CERCIORARSE DE QUE SU TARJETA DE RESIDENCIA SE MANTENGA VÁLIDA?



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).
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A su regreso, deberá reinscribirse dentro de los 
15 días con dicho documento.
Si regresa a la misma dirección, recibirá un 
documento adicional (anexo 3) que certifica su 
ausencia temporal. Si no regresa a la misma 
dirección, se le entregará el documento adici-
onal “Modelo 8”. Si usted no informa acerca de 
su viaje temporal, el Ayuntamiente suprimirá su 
nombre del registro.   
Esta supresión invalida su tarjeta de residencia 
y usted puede perder su derecho de residencia. 
En ese caso, deberá solicitar su reinscripción y 
probar que no permaneció demasiado tiempo 
en el extranjero. Debido a esta investigación, 
usted no podrá recibir una nueva tarjeta de 
residencia de manera inmediata.

¿Se va definitivamente de Bélgica?  
Comunique su partida poco antes o poco 
después utilizando el formulario “Declaración 
de salida definitiva de Bélgica”.
Puede enviarnos este formulario por correo 
electrónico o entregarlo en la ventanilla de 
la Oficina de Migraciones en AC Zuid o en un 
centro de servicios.
Puede encontrar más información al respecto en 
el sitio web: www.stad.gent > busca ‘Aangifte
definitief vertrek’.

¿Su tarjeta de residencia se ha extraviado, ha sido 
robada o está deteriorada?
Informe acerca de lo acontecido de manera in-
mediata llamando al número 00800 / 2123.2123. 
Este número es gratuito y accesible día y noche, 
incluso durante el fin de semana. De esta mane-
ra nadie podrá utilizar su tarjeta de residencia 
de manera abusiva. Denúncielo también de 
inmediato a la policía para obtener un certifi-
cado (= anexo 12) como prueba de la denuncia. 
No puede acudir directamente a la Oficina de 
Migraciones o a un centro de servicios para 
presentar su denuncia. 

Con el certificado (Anexo 12) usted podrá solicitar 
un duplicado de su tarjeta de residencia en la 
Oficina de Migraciones en AC Zuid o en un centro 
de servicios. 

¿EN QUÉ CASOS NO PUEDE UTILIZAR LA TARJE-
TA DE RESIDENCIA ?
Una tarjeta de residencia no es un documento 
de identidad 
Siempre debe tener a  mano un documento de 
identidad válido, es decir: su pasaporte o, si es 
ciudadano de la Unión Europea* , su documento 
nacional de identidad o pasaporte.

Una tarjeta de residencia no es un documento  
de viaje
Siempre debe tener a mano un pasaporte válido 
(eventualmente con visado) y una tarjeta de resi-
dencia válida para viajar y regresar a Bélgica.
Como ciudadano de la Unión, es suficiente 
disponer de un documento nacional de identidad 
válido para viajar a determinados países.
Atención: 
• Una tarjeta de residencia válida reemplaza un 

visado para viajar dentro del espacio Schen-
gen durante máximo tres meses y regresar a 
Bélgica.  

• Si su solicitud de residencia todavía está pen-
diente de aprobación y usted sale de Bélgica

 temporalmente, es posible que no tenga el 
derecho de regresar a Bélgica. Por

 ejemplo, con un certificado de registro (tarje-
ta naranja) o el anexo 35,no puede viajar y

 regresar a Bélgica

*  Ciudadano de la Unión Europea = persona con naciona-
lidad de Bulgaria, Chipre griego, Dinamarca, Alemania, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Ita-
lia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumana, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, República Checa, Reino Unido y 
Suecia (+ de la misma manera: Islandia, Liechtenstein, 
Noruega y Suiza).



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’

NLSP 
¿MÁS INFORMACIÓN?

Centros de Servicios

 Centro de Servicios Gentbrugge  
  dcgentbrugge@stad.gent 
  09 268 23 80

 Centro de Servicios Wondelgem  
  dcwondelgem@stad.gent 
  09 266 85 60

 Centro de Servicios Nieuw Gent  
  dcnieuwgent@stad.gent 
  09 268 21 70

 Centro de Servicios Sint-Amandsberg
  dcsintamandsberg@stad.gent 
  09 266 86 86

Servicio de información  (Infopunt Migratie, AC Zuid) 

  infopuntmigratie@stad.gent 
  09 266 71 40

Oficina de Migraciones (Loket Migratie, AC Zuid)

  loketmigratie@stad.gent 
  09 266 71 50

Horario de apertura

Puede consultar los horarios de las ofi cinas del Registro civil en la página
www.stad.gent/nl/openingsuren-adressen > Busca ‘Burgerzaken’


