
 
KONINKRIJK BELGIË BIJLAGE 19 
GEMEENTE : 
REF. : 
 

AANVRAAG VAN EEN VERKLARING VAN INSCHRIJVING OF 
VAN EEN IDENTITEITSKAART VOOR VREEMDELINGEN IN DE HOEDANIGHEID VAN ZWITSERSE ONDERDAAN(1) 

 
Ingediend in toepassing van de artikelen 40, 40bis, 40ter, 42 en47/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 50, 58 en artikel 69ter(1) van het koninklijk besluit van 
8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 
 
Naam :  ............................................................................................................................................................................................................  
Voornaam :  .....................................................................................................................................................................................................  
Nationaliteit : ...................................................................................................................................................................................................  
Geboortedatum :  ............................................................................................................................................................................................  
Geboorteplaats :  .............................................................................................................................................................................................  
Komende van :  ............................................................................................................................................................................................ (2) 
Verklaart op volgend adres te verblijven :  ......................................................................................................................................................  
 
De betrokkene heeft zich bij het gemeentebestuur aangeboden om een aanvraag van een verklaring van inschrijving / van een identiteitskaart 
voor vreemdelingen in de hoedanigheid van Zwitserse onderdaan(1) in te dienen, in de hoedanigheid van :(3) 

 werkzoekende ; 
 werknemer in loondienst ; 
 zelfstandige ; 
 houder van toereikende bestaansmiddelen ; 
 student ; 
 echtgenoot van……………………………………………………………………………………………………………;(4) 
 partner, in het kader van een partnerschap dat gelijkwaardig is met het huwelijk, van…………………………………;(4) 
 partner, in het kader van een overeenkomstig een wet geregistreerd partnerschap, van………………………………;(4) 
 bloedverwant in neergaande lijn van…………..…………………………………………………………………………;(4) 
 bloedverwant in opgaande lijn van……………………………………………………………………………………….(4) 
 vader of moeder van een minderjarige Belgische burger van :………………………………………………………………;(4) 
 vader of moeder van een minderjarige burger van de Europese Unie van :………………………………………………;(4) 
 ander familielid – partner in het kader van een duurzame relatie van :…………………………………….. ;(4) 
 ander familielid – ten laste of deel uitmakend van het gezin van :……………………………………………….. ;(4) 
 ander familielid – ziek van :………………………………………………………………………………..(4) 

 
In afwachting van de uitvoering van de controle van de verblijfplaats wordt de betrokkene in het wachtregister op het verklaarde adres 
ingeschreven . 
 
Het burgerschap van de Unie / De Zwitserse nationaliteit(1) werd door middel van de volgende documenten aangetoond : ........................   
 
Daarnaast heeft hij (zij) de volgende documenten voorgelegd :  ....................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................  
 

 De betrokkene wordt verzocht om binnen de drie maanden, dus ten laatste op  ...........................................................................  
(datum), de volgende documenten voor te leggen : .......................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................  
 

 Alle vereiste documenten werden overgemaakt. Overeenkomstig artikel 51, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 
1981, wordt de aanvraag overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De betrokkene is verplicht zich binnen zes maanden, te 
weten op..........................................................................................................................................................................................  
(datum), aan te melden bij het gemeentebestuur, om zich de beslissing over deze aanvraag te laten betekenen. 

 
Deze aanvraag werd opgesteld in drie exemplaren, waarvan een aan de betrokkene werd afgegeven. 
 
Dit document is geenszins een identiteitsbewijs, noch een nationaliteitsbewijs. 
 
Te  ................................................................ , op  ...........................................................................  
De burgemeester of zijn gemachtigde 
Stempel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Handtekening van de betrokkene, 
Alle vereiste documenten zijn overgelegd op  .................................................................... (datum). Overeenkomstig artikel 51, § 1, vierde lid, van 
het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, wordt de aanvraag overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De betrokkene is verplicht zich 
binnen zes maanden, te weten op .....................................................................................  
(datum), aan te melden bij het gemeentebestuur, om zich de beslissing over deze aanvraag te laten betekenen. 
 
Te  ................................................................ , op  ...........................................................................  
De burgemeester of zijn gemachtigde 
Stempel 
 
 
Handtekening van de betrokkene, 
 
 
 
 
 
 
(1) De vermelding die niet van toepassing is schrappen. 
(2) Het laatste, volledige en precieze adres in het buitenland. 
(3) Het passend vakje aankruisen. In geval van gezinshereniging, de identiteit vermelden, evenals het identificatienummer in het Rijksregister van de 
natuurlijke personen van de persoon die het recht op de gezinshereniging opent. 
(4) De naam, de voornamen, de geboortedatum en de nationaliteit van de persoon die het recht op gezinshereniging opent vermelden, evenals zijn 
identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen (voor zover hij over een dergelijk nummer beschikt). 
 


