Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Dienst Bevolking en Identiteitskaarten

Aan de Dames en Heren Burgemeesters
Aan de Dames en Heren Voorzitters van de
Politiecolleges
Aan de Commissaris-generaal van de Federale
Politie
Aan de informaticafirma’s
Ter informatie:
Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs
Aan de Dames en Heren
Arrondissementscommissarissen

Uw contactpersoon
Frank VERDUYN
Patrick RAMMELAERE

T
02 518 23 06
02 518 21 17

Uw referentie

Bijlage
1

E-mail
frank.verduyn@rrn.fgov.be

F
02 518.25 30
02 518 26 16

Onze referentie
III.21/724/R/5600/07

Brussel
22.07.2008

patrick.rammelaere@rrn.fgov.be

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,

Recentelijk vernam ik dat bepaalde burgers niet beseffen dat het ‘bewijs van verlies, diefstal of vernietiging van
een identiteits- of vreemdelingenkaart’ (het zogenaamde formulier ‘bijlage 12’) enkel in België geldt als tijdelijk
bewijs, niettegenstaande dit laatste nochtans duidelijk wordt vermeld op het nieuwe modelformulier, zoals dit bij
omzendbrief dd. 21 mei 2008 aan U werd overgemaakt.
Ik dien hierbij te benadrukken dat dit document ‘bijlage 12’ in het buitenland niet wordt aanvaard.
Ten einde te vermijden dat burgers alsnog dit document ‘bijlage 12’ zouden aanwenden in het buitenland, heb ik
– op verzoek van de Beleidscel van de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen – beslist om op de
keerzijde van dit document (onder punt 1 h) uitdrukkelijk te vermelden dat dit document niet als reisdocument of
identiteitsdocument in het buitenland kan worden aanvaard en dat de burger in voorkomend geval over een
paspoort of een identiteitskaart dient te beschikken. Bovendien wordt op de voorzijde van dit document
(onderaan) heel uitdrukkelijk de aandacht van de burger getrokken op het feit dat dit document enkel in België
geldt als bewijs.
Als bijlage vindt U het in hoger vermelde zin aangepaste modelformulier ‘bijlage 12’.
Mag ik U verzoeken om, in de mate van het mogelijke en in het belang van de burger, zo spoedig mogelijk van dit
nieuwe document gebruik te willen maken.
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Deze omzendbrief en de aangepaste versie van het document ‘bijlage 12’ 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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