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Beschadigde verblijfskaart
Maak een afspraak (https://afspraken.laakdal.be/internetafspraken/product=31)

Van zodra je een defect aan de kaart vaststelt, maak je best een afspraak bij de dienst Burgerzaken.
Met een verblijfskaart zonder chip of waarvan de chip loszit, kan je immers aan een grenscontrole de toegang tot een land
geweigerd worden. Wij maken dan de kaart over naar het productiecentrum voor onderzoek.
 Meebrengen
 Bedrag

Meebrengen
 een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's (/icao-matrix)
 de beschadigde kaart
 de chip indien deze losgekomen is

Wij blijven onze dienstverlening op afspraak aanbieden. Maar wist je dat je heel wat akten, attesten…
Ter info:
In het
gemeentehuis
is ook eenJe
pasfotocabine
aanwezig
euro
voor
6 pasfoto's).
online
kan aanvragen?
vindt dit terug
onder(6de
A-Z
gids.
“O” betekent dat online aanvragen mogelijk
Hou is.
er rekening mee dat als je voor je afspraak nog foto's moet maken, je best een kwartiertje voor je afspraak aanwezig bent op
het gemeentehuis.
Lees
Heb je een afspraak in het gemeentehuis, vergeet je mondmasker niet!
Heb je een afspraak maar kan je onverwachts toch niet komen, geef ons even een seintje: 013 67 01 10.

Bedrag

Vragen over corona? www.corona-virus.be of specifiek m.b.t. Laakdal: corona@laakdal.be.

De aanvraag van een nieuwe E-kaart, E+-kaart, F-kaart of F+-kaart kost €17.
De aanvraag van een nieuwe A-kaart, B-kaart, C-kaart, D-kaart of H-kaart kost €19,50.
Indien uit onderzoek blijkt dat je verblijfskaart niet werkte ten gevolge van een fabrikagefout krijg je dit bedrag terugbetaald.
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