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Bewijs van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van een identiteits- of vreemdelingenkaart – 
vervanging van het formulier ‘bijlage 12’ bij de Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische 
identiteitskaart. 
 

Geachte Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
 
 
 
Als bijlage vindt U het nieuwe modelformulier ‘bijlage 12’, dat tot stand kwam in samenwerking met de Dienst 
Vreemdelingenzaken. 
 
Dit formulier dient te worden gebruikt in geval van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van zowel een 
identiteitskaart voor Belg, een vreemdelingenkaart of een ander (kartonnen) verblijfsdocument van 
vreemdelingen. 
 
Niettegenstaande dit heel duidelijk wordt vermeld op de keerzijde van het formulier, wens ik toch nogmaals te 
benadrukken dat, in geval van verlies, diefstal of vernietiging van een vreemdelingenkaart of een ander 
(kartonnen) verblijfsdocument van vreemdelingen, dit formulier ‘bijlage 12’ enkel kan worden afgeleverd door de 
politie, en dus niet door het gemeentebestuur. Betreft het daarentegen een niet-functionerende 
vreemdelingenkaart die voor onderzoek is overgemaakt aan het Rijksregister, dan kan het gemeentebestuur in dit 
geval wel een formulier ‘bijlage 12’ afleveren. 
 
Vergeleken met het vorige formulier ‘bijlage 12’ werden eveneens nog volgende aanpassingen aangebracht: 
 

- Nieuw op dit formulier is dat voor de vermelding van het nationaal nummer en het nummer van de kaart 
een invulkader is voorzien. De bedoeling hiervan is te vermijden dat, door het ontbreken van een cijfer, 
onjuiste nummers zouden worden meegedeeld; 
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- Tevens dient op de foto van de declarant (gedeeltelijk) de stempel van de overheid te worden 
aangebracht, dit om misbruiken door verwisseling van foto’s te verhinderen; 

- In de standaard bankcontracten wordt gestipuleerd dat de cliënt verplicht is om in geval van verlies of 
diefstal van zijn identiteitskaart hiervan onmiddellijk zijn bank te verwittigen, in welk geval de bank een 
technische controle laat verrichten. Vermits weinig burgers kennis blijken te hebben van deze 
contractuele verplichting, wordt op het formulier ‘bijlage 12’ uitdrukkelijk aan de burger de raad gegeven 
om ook zijn bankinstelling(en) te contacteren in geval van verlies of diefstal van de identiteitskaart of de 
vreemdelingenkaart (punt 1a op het bericht op de keerzijde); 

- Er wordt duidelijk melding gemaakt van de verplichting voor de politie, om bij elke opmaak van het 
desbetreffend attest, hiervan een kopie te bezorgen aan de helpdesk Belpic van het Rijksregister, 
uitgezonderd in geval van verlies, diefstal of vernietiging van kartonnen verblijfsdocumenten van 
vreemdelingen (punt 2 op het bericht op de keerzijde). Dit dient het de heldesk Belpic mogelijk te maken 
om onmiddellijk tot de schorsing van de elektronische functies (voor de identiteitskaart) of de intrekking 
van de elektronische functies (voor de vreemdelingenkaart) over te gaan. Deze verplichting geldt niet 
voor de gemeente, vermits deze zelf de elektronische functies van de identiteitskaart kan schorsen in 
geval van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van de identiteitskaart. 
Bovendien is de politie verplicht eveneens een kopie te bezorgen aan de Dienst Vreemdelingenzaken in 
geval van verlies, diefstal of vernietiging van een vreemdelingenkaart of een (kartonnen) 
verblijfsdocument. 

 
Mag ik U dan ook verzoeken voortaan steeds gebruik te willen maken van het hierbij gevoegde formulier. 
 
Het formulier dat wordt weergegeven onder bijlage 12 van de Algemene Onderrichtingen betreffende de 
elektronische identiteitskaart – versie van 14 november 2005 – dient derhalve te worden vervangen door het 
bijgevoegd formulier. 
 
 
Hierbij wens ik te benadrukken dat de lokale besturen bij de uitreiking van een formulier ‘bijlage 12’ de nodige 
voorzichtigheid aan de dag dienen te leggen met het oog op de voorkoming van identiteitsfraude.  
Om er zeker van te zijn dat de aanvrager van het desbetreffend attest geen valse identiteit aanwendt, beschikt de 
betrokken gemeente- of politieambtenaar over meerdere controlemogelijkheden: 

- door het stellen van enkele gerichte vragen aan de aanvrager van het attest (in de zin van: wat is de 
naam van uw vader en of moeder?; wat was is uw vorig adres?, …) en het verifiëren van het antwoord 
van betrokkene aan de hand van het Rijksregister van de natuurlijke personen; 

- tevens kan de betrokken Belg zijn identiteit bewijzen aan de hand van een rijbewijs, waarvan de 
echtheid kan worden gecontroleerd via de databank van de rijbewijzen; 

-  de vreemdeling dient, naargelang zijn nationaliteit, zijn identiteit te bewijzen aan de hand van een geldig 
 paspoort of een geldige nationale identiteitskaart van zijn herkomstland; 
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- binnenkort zal het voor de lokale besturen eveneens mogelijk zijn om de door de aanvrager van het 
attest voorgelegde pasfoto te vergelijken met de foto van de aanvrager horend bij de laatste eID, 
waarvan een digitale versie is opgeslagen bij het Register van de identiteitskaarten. 

 
 
Deze omzendbrief en de aangepaste versie van de Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische 
identiteitskaart kunnen worden geraadpleegd op de website www.ibz.rrn.fgov.be (Identiteitsdocumenten en 
elektronische kaarten < eID). 
 
Hoogachtend,  
 
Namens de Minister van Binnenlandse Zaken: 
De Directeur-generaal, 
 
 
 
Luc VANNESTE 
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