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Elektronische vreemdelingenkaart
Het aanvragen van een elektronische vreemdelingenkaart kan enkel op AFSPRAAK. (/hoe-maak-je-een-afspraak)

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang
tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden
Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

Procedure
Maak een afspraak (https://wb-hechteleksel.be.qmatic.cloud/qmaticwebbooking/index.html#/preselect/services/50f73a38696a893ae59b5e615c8f0df7c7435f3d951e41f7252d4d4ac5a6854f)

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naar gelang de nationaliteit
en het doel van verblijf.
 Je kan je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij het gemeentebestuur.
 Een tweetal weken na de aanvraag zal je per post de PIN- en PUK-code ontvangen waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kan afhalen.
Let op! Je moet de nieuwe vreemdelingenkaart persoonlijk afhalen omwille van de vingerafdrukken.
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 Een recente kleurenpasfoto van uitstekende kwaliteit
(https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoort/biometrisch_paspoort/belg_in_belgie/kwaliteitseisen_voor_de_
foto), in vooraanzicht en tegen een witte achtergrond genomen.

Bedrag
Alle elektronische vreemdelingenkaarten kosten €20.
Prijzen voor spoedprocedures vind je onderaan deze pagina.

Uitzonderingen
Elektronische vreemdelingenkaart gestolen of verloren?
Is je vreemdelingenkaart gestolen of verloren dan geef je dit aan bij de politie én vraag je een nieuwe vreemdelingenkaart aan bij de gemeente.
Elektronische vreemdelingenkaart dringend nodig? Dan kan je deze aanvragen via spoedprocedure.

De kostprijs bedraagt €105.
(Aanvraag voor 15 uur = 1 dag later bij de gemeente geleverd)

 Contactinformatie
Vreemdelingenzaken (/diensten/dienst-vreemdelingenzaken)
Gemeentehuis
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel

 011 73 01 79 (tel:011 73 01 79)
 vreemdelingen@hechtel-eksel.be (mailto:vreemdelingen@hechtel-eksel.be)
Openingsuren

Vandaag open van 13:30 tot 17:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00

Alle informatie (/diensten/dienst-vreemdelingenzaken)



Documenten

voorschriften-pasfoto-s.pdf (4 MB)
(/voorschriften-pasfoto-spdf)




LOKAAL BESTUUR HECHTEL-EKSEL
Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
T 011 73 40 37 (tel:011 73 40 37), info@hechtel-eksel.be (mailto:info@hechtel-eksel.be)
T BE0216.772.828 (tel:BE0216.772.828),
Volg ons op Facebook (https://www.facebook.com/LokaalBestuurHechtelEksel)
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Volg ons op Instagram (https://www.instagram.com/lokaalbestuurhechteleksel/)

●

Volg ons op LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/lokaal-bestuur-hechtel-eksel/)
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