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Bent u tijdelijk afwezig (= langer dan 3 maanden) uit België?

Als u België langer dan drie maanden verlaat en daarna wil terugkeren, moet u dat 
vóór uw vertrek melden bij loket Migratie of een dienstencentrum. U ontvangt dan een 
document (= bijlage 18) dat de melding van uw tijdelijke afwezigheid bewijst. Bij uw 
terugkeer moet u zich binnen 15 dagen opnieuw aanmelden met dat document.  

Als u dat niet doet, moet de Stad u schrappen uit het wacht-, vreemdelingen- of 
bevolkingsregister. Die schrapping maakt uw verblijfskaart ongeldig en u kan uw 
verblijfsrecht verliezen. U moet dan een herinschrijving aanvragen en bewijzen dat u 
niet te lang in het buitenland heeft verbleven. Dat onderzoeken kan enige tijd duren. U 
kan daardoor niet onmiddellijk een nieuwe verblijfskaart krijgen.

Let op: Meldingen van tijdelijke afwezigheid (= bijlage 18) mag u niet meteen op 
elkaar laten volgen. Voor een nieuwe melding moet u tijdens het jaar onmiddellijk 
voorafgaand aan die melding minstens 6 maanden + 1 dag in België verbleven hebben. 

Vertrekt u definitief uit België? 

Dan bent u verplicht dat vóór uw vertrek te melden bij het loket Migratie of een 
dienstencentrum. Dat kan vanaf 8 werkdagen vóór de vertrekdatum. U ontvangt dan 
een document (= model 8) dat bewijst dat u bent uitgeschreven door de Stad.  
U hebt dat document soms nodig om u te kunnen herinschrijven in uw herkomstland. 
U ontvangt ook een document (= bijlage 37) dat bewijst dat u uw verblijfskaart hebt 
teruggegeven. 

MEER INFORMATIE?

Contacteer het Loket Migratie 
09 266 71 50 
burgerzaken.migratie@stad.gent 
of een dienstencentrum
www.stad.gent > openingsuren en adressen > burgerzaken

Uw elektronische verblijfskaart
Deze flyer legt de wetgeving uit zoals die geldt op 1  januari  2016.

Wat u 
zeker moet 

weten!

Ik heb mijn 
elektronische 
verblijfskaart 
altijd bij me

Mijn verblijfskaart 
is geen paspoort 

en geen 
identiteitskaart

Ik vraag zeker 
een maand voor 
de vervaldatum 

een nieuwe 
kaart aan

Als ik verhuis 
of tijdelijk 
weg ben, 

meld ik dat



DE VERBLIJFSKAART TOONT AAN DAT U WETTELIJK IN BELGIË 

VERBLIJFT 

Bent u ouder dan 15 jaar? Zorg dan dat u altijd  uw verblijfskaart bij heeft.

U moet uw verblijfskaart altijd kunnen tonen bij een controle van uw papieren. 

Bent u 75 jaar of ouder? Dan moet u geen vernieuwing van uw 

verblijfskaart vragen. 

Als u wil reizen buiten België heeft u meestal wel een geldige verblijfskaart nodig.  Met 
een vervallen verblijfskaart mag u vaak niet naar  België terugkomen. 

WAARVOOR KUNT U DE VERBLIJFSKAART NIET GEBRUIKEN?

Uw verblijfskaart is geen voldoende identiteitsdocument!

U moet altijd een geldig identiteitsdocument bij u hebben. Dat wil zeggen: uw paspoort 
of, als u unieburger1 bent, uw identiteitskaart of uw paspoort.

1Unieburger = persoon met nationaliteit van Bulgarije, Grieks-Cyprus, Denemarken, Duitsland, 
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, 
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden (+ gelijkgeschakeld: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en 
Zwitserland).

 

Uw verblijfskaart is geen reisdocument! 

Met uw verblijfskaart alleen mag u niet buiten België reizen (zelfs niet in de 
Schengenzone). Dat geldt voor alle verblijfskaarten. Ook voor unieburgers. 

U moet altijd een geldig paspoort (eventueel met visum) én een geldige verblijfskaart 
hebben om te reizen én naar België terug te komen. Als u een unieburger bent, mag u 
ook met een geldige identiteitskaart naar bepaalde landen reizen.

Let op: 

• Uw geldige verblijfskaart vervangt soms een visum om maximaal drie  
 maanden in de Schengenzone te reizen én naar België terug te komen. 

• Als uw verblijfsaanvraag nog in behandeling is én u verlaat België tijdelijk,  
 hebt u soms geen recht om België terug binnen te komen op basis van die  
 lopende aanvraag. Zo mag u met een attest van immatriculatie of bijlage 35  
 niet reizen en België terug binnenkomen.  

HOE ZORGT U DAT UW VERBLIJFSKAART GELDIG BLIJFT?

Is uw verblijfskaart verloren, gestolen of vernield?

Meld verlies, vernieling of diefstal altijd onmiddellijk op het  
nummer 0800 2123 2123. Dat nummer is gratis en dag en nacht bereikbaar, ook in 
het weekend. Zo verhindert u dat een andere persoon uw verblijfskaart misbruikt (en 
bijvoorbeeld een gsm-abonnement opent op uw naam).

Doe ook altijd onmiddellijk aangifte bij de politie! Die geeft u een attest  
(= bijlage 12) af als bewijs van de aangifte. Voor een aangifte kan u niet terecht bij het 
loket Migratie of een dienstencentrum.

Loopt uw verblijfskaart af? 

Vraag uw nieuwe verblijfskaart op tijd aan. Als u niet op tijd een vernieuwing aanvraagt, 
onderbreekt dat soms uw legaal verblijf in België. 

U kan een vernieuwing aanvragen tussen de 45e en 30e dag vóór de vervaldatum 
van uw huidige verblijfskaart. Bent u geen unieburger en student? Dan kan u een 
vernieuwing nog vroeger vóór de vervaldatum aanvragen.   

U moet de vernieuwing zelf aanvragen. U ontvangt daarvoor een oproeping tenzij u een 
tijdelijke verblijfskaart (= A of H kaart) hebt. Houders van een A of H kaart ontvangen 
geen oproeping. Hou rekening met wachttijden: 

• Bij het loket Migratie kan het soms enige tijd duren voor u kan langskomen:  
 maak tijdig een afspraak. 

• Uw verblijfskaart mag soms enkel na een beslissing van de Dienst  
 Vreemdelingenzaken vernieuwd worden. Ook dat kan enige tijd duren.  

Als uw aanvraag tot vernieuwing op tijd binnen was (dus ten laatste op de 30e dag 
vóór de vervaldatum) en de Dienst Vreemdelingenzaken neemt geen beslissing vóór de 
vervaldatum, dan kan u een tijdelijk verblijfsdocument (bijlage 15) krijgen.

Verhuist u naar een ander adres?

Meld elke adreswijziging altijd onmiddellijk op het AC Zuid of een dienstencentrum 
(ook als uw verblijfskaart nog geldig is).   

Als u dat niet doet, moet de Stad u schrappen uit het wacht-, vreemdelingen- of 
bevolkingsregister. Die schrapping maakt uw verblijfskaart ongeldig en u kan uw 
verblijfsrecht verliezen. U moet dan een herinschrijving aanvragen en bewijzen dat u 
niet te lang in het buitenland heeft verbleven. Dat onderzoeken kan enige tijd duren. U 
kan daardoor niet onmiddellijk een nieuwe verblijfskaart krijgen.

DE VERBLIJFSKAART TOONT AAN DAT U WETTELIJK IN BELGIË VERBLIJFT 

U moet altijd uw verblijfskaart bij hebben, als u ouder bent dan 15 jaar 

U moet die verblijfskaart altijd kunnen tonen in geval van een controle.


