
Inschrijvingsprocedure 
Je bent EU-onderdaan? 
 
 
 

Als je geen Belg bent en naar België wilt verhuizen, dan moet je de nodige 
verblijfsdocumenten hebben. De verblijfsprocedure die een vreemdeling moet volgen hangt 
af van zijn nationaliteit, de duur en het doel van het verblijf in België. 
 
 

Binnen de Europese Unie geldt een ‘vrij verkeer van 
personen’. Hierdoor is de verblijfsreglementering voor 
EU-burgers veel soepeler dan die voor onderdanen van 
andere landen. Dit ‘vrij verkeer’ geldt ook voor de landen 
van de Europese Economische Ruimte (EER): naast de 
EU-landen zijn dat Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. 
Voor sommige nieuwe EU-lidstaten bestaan wel 
overgangsmaatregelen. 

 

Inschrijving bij de gemeente 

Als je als buitenlander langer dan drie maanden in 
België wilt verblijven, moet je binnen de 8 dagen jouw 
aankomst melden bij de gemeente waar je verblijft. Je 
moet je laten inschrijven in de bevolkingsregisters; 
daarvoor moet je over een reële verblijfplaats in deze 
gemeente beschikken. 

 

Bij je eerste bezoek  ontvang je: 

• Deze informatiebrochure 

• 1 inlichtingenfiche per meerderjarige persoon 

• 1 overzicht per persoon met de verplicht voor te leggen 
documenten 

• 1 overzicht per persoon met de niet-verplicht voor te 
leggen documenten. 

• Gids voor nieuwe inwoners, info over een 
inburgeringsprogramma. 

 

Je bezorgt de dienst Vreemdelingenzaken: 

• De volledig ingevulde én ondertekende inlichtingenfiche 

• Kopie van paspoort of identiteitskaart van elk gezinslid 
(in kleur) 

• Verplichet of niet-verplichte documenten die je al in je 
bezit hebt 

 

Hoe bezorg je de informatiebundel? 

• Per email: vreemdelingenzaken@hoogstraten.be 

• Persoonlijk: Onthaal stadhuis – Vrijheid 149,  
2320 Hoogstraten 

• Per post: Dienst vreemdelingenzaken – Vrijheid 149, 
2320 Hoogstraten 

Zodra wij de informatie uit je inlichtingenfiche hebben 
verwerkt, zullen wij je contacteren. We plannen dan 
een afspraak om jouw bijlage 19 (aanvraag verklaring 
van inschrijving) in ontvangst te nemen en om je te 
informeren welke documenten je nog binnen de 3 
maanden dient voor te leggen. 

 

Vooraleer wij je kunnen inschrijven moet de 
wijkagent vaststellen dat je werkelijk op het 
opgegeven adres verblijft. 

Vul in op de inlichtingenfiche wanneer je bereikbaar 
bent voor de wijkagent om de woonstcontrole uit te 
voeren. Het is aangeraden om je naam duidelijk 
zichtbaar te hangen op deurbel of brievenbus. Bij niet- 
aantreffen, zal de wijkagent meerdere keren 
langskomen. Bij een negatieve woonstcontrole wordt je 
aanvraag geweigerd. 
 
Opmerking: 

Bij een positieve woonstcontrole hoef je niet dadelijk terug 
langs te gaan bij de dienst Vreemdelingenzaken. We 
contacteren je wanneer dit nodig is. Je kan wel je 
uitschrijven in je thuisland en ons het bewijs hiervan 
bezorgen. Wij raden je aan dit niet eerder te doen zodat je 
wagen gedurende deze periode verzekerd blijft. 

 
 

Wanneer je na 3 maanden alle gevraagde 
documenten hebt voorgelegd, sturen wij je 
dossier door naar de Dienst Vreemdelingen-
zaken in Brussel (DVZ) ter beoordeling. DVZ 
heeft vervolgens 3 maanden de tijd om je 
dossier te beoordelen en een beslissing te 
nemen. 

Een inschrijvingsprocedure duurt maximum 6 maanden. 
Dit wil dus zeggen dat je, maximum 6 maanden nadat 
de bijlage 19 werd opgesteld, duidelijkheid hebt over je 
verblijf. Hebben wij niets vernomen wanneer de termijn 
van 6 maanden verstreken is, dan heb je recht op een 
verblijfskaart. Het stadsbestuur van Hoogstraten nodigt 
je schriftelijk uit om deze verblijfskaart aan te vragen. 

  



Praktische tips 
 
 

 

Je identiteitskaart of paspoort 

Elke vreemdeling in België dient naast zijn Belgische verblijfsvergunning ook steeds in het bezit te zijn van een geldig 
paspoort of nationale identiteitskaart. Voor verlengingen of vernieuwingen van uw paspoort of identiteitskaart, moet  
je jouw ambassade of consulaat in België raadplegen. Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vind je de adressen 
en openingstijden van de ambassade of het consulaat van je land van herkomst: www.diplomatie.be.   
 
Als Nederlander kan je terecht bij een van de 11 grensgemeenten (nederlandwereldwijd.nl) 
 

Inburgering 

Voor een inburgeringsprogramma kan je terecht bij het Agentschap Integratie en Inburgering.  
Een inburgeringsprogramma bestaat uit: 

• Een cursus Nederlands 

• Kennismaking met Belgische en Vlaamse samenleving 

• Begeleiding naar het vinden van werk of studie 

• Aanbod aan cultuur en vrije tijd 

• Persoonlijke begeleiding 

 
Sommige vreemdelingen zijn verplicht om in te burgeren en ontvangen hiervoor een uitnodiging. Maar ook andere 
migranten kunnen beroep doen op deze dienst voor begeleiding. 
 
Geïnteresseerd? 

Meld je aan bij het Agentschap voor Integratie en Inburgering 
Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten 
014 42 06 69 - hoogstraten@integratie-inburgering.be 
 
Meer informatie: www.integratie-inburgering.be 
 

Afvalophaling 

Bij je inschrijving bij de dienst vreemdelingenzaken kan je aangeven welke afvalcontainers je wenst te gebruiken. Wij 
werken met Diftar. Dit wil zeggen dat je betaalt voor het aantal kilogram afval dat je meegeeft. De afvalcontainers 
worden gewogen bij de inzameling. Elke container is voorzien van een chip. Als je goed sorteert, zal jouw factuur lager 
zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langdurig of permanent vertrek naar het buitenland? 

Ben je voor langere tijd (vanaf 1 maand, maximum 1 jaar) afwezig wegens verblijf in het buitenland, meld dit dan bij 
de dienst Burgerzaken. Er wordt dan een melding van tijdelijke afwezigheid ingevoerd in het rijksregister. Zo vermijd 
je dat je wordt geschrapt uit het bevolkingsregister. 
 
Ook wanneer je definitief vertrekt naar het buitenland moet je dit melden. Je krijgt dan een bewijs van afschrijving 
mee. 
 

Nog vragen? 

U vindt alle informatie terug op de website van stad Hoogstraten via: www.hoogstraten.be/inschrijving-vreemdeling 
 

Graag een persoonlijk contact met een collega van onze vreemdelingendienst?  
Dan kunt u steeds een afspraak maken via: www.hoogstraten.be/afspraak-maken of 03 340 19 11 
 

http://www.hoogstraten.be/afspraak-maken
http://www.hoogstraten.be/afspraak-maken


Inschrijvingsprocedure 
Je bent niet-EU-onderdaan? 
 
 
 

Inschrijving bij de gemeente 

Je maakt een afspraak bij de dienst 
Vreemdelingenzaken en brengt volgende documenten 
mee:  

• Geldig internationaal paspoort (eventueel met een 
geldig visum) 

• 2 pasfoto’s met witte, egale achtergrond en genomen in 
vooraanzicht 

• Eventueel je geldige verblijfskaart van een lidstaat van 
de EU. 

 
Heb je een verzoek tot internationale bescherming 
(asielaanvraag) ingediend bij de Dienst Vreemdelingen-
zaken in Brussel? Dan breng je volgende documenten 
mee: 

• Bijlage 26 

• 2 pasfoto’s met witte, egale achtergrond en genomen in 
vooraanzicht 

• Eventueel je attest van immatriculatie (oranje kaart) 
 

Je moet over een adres in Hoogstraten beschikken én er 
effectief verblijven, ook bij een aanvraag internationale 
bescherming (asielaanvraag). 

 

Afhankelijk van de documenten die je 
voorlegt, wordt er gekeken of je in 
aanmerking komt voor kort verblijf (maximum 
3 maanden) of lang verblijf (meer dan 3 
maanden) 

Niet-EU-onderdanen die voor langere tijd (meer dan 3 
maanden) in België willen verblijven, dienen dit vooraf 
aan te vragen bij de Belgische ambassade of 
diplomatieke vertegenwoordiging in hun land van 
herkomst. zij moeten bij binnenkomst in België in het 
bezit zijn van een geldig visum. 
 
U kunt een visum voor lang verblijf bekomen in het 
kader van werk, studies of gezinshereniging.  
 
Een overzicht van de Belgische en buitenlandse 
ambassades kan je vinden via diplomatie.belgium.be. 
  

 

www.diplomatie.belgium.be 

• Overzicht van Belgische en buitenlandse ambassades en 
consulaten 

• Legalisatie van documenten 

• Verschillende verblijfsprocedures op te starten vanuit 
het buitenland 

 
https://dofi.ibz.be 

• Informatie over inschrijvingsprocedures  

• Aanvraag en opvolging van een visumaanvraag 

 

Heb je reeds een verblijfskaart van een 
andere lidstaat van de EU? 

Dan heb je automatisch recht op 3 maanden verblijf in 
België. 
 

Wil je langer in België blijven? 

Dan dien je in het bezit te zijn van een 
verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen. Je kan 
het statuut van langdurig ingezetene aanvragen in de 
lidstaat waarvan je een verblijfskaart hebt. 

 

Wat is een langdurig ingezetene? 

Langdurig ingezetenen zijn niet-EU-onderdanen die zich 
vrij binnen de EU kunnen verplaatsen om in een andere 
lidstaat te gaan werken of studeren en er zich te 
vestigen. 
 

Wilt je als langdurig ingezetene van een 
andere lidstaat in België werken? 

Dan moet jouw werkgever voor jou een 
arbeidsvergunning aanvragen. Je krijgt dan een 
Belgische verblijfskaart voor de duur van jouw 
arbeidsvergunning.  
 

Je bent een niet-EU-onderdaan maar hebt een 
EU-familielid in België (ouder, kind of 
echtgenoot)? 

Dan heb je dezelfde rechten als een EU-onderdaan. Je 
volgt dan de procedure voor EU-onderdanen. 

 

 

  



Praktische tips 
 
 

 

Je identiteitskaart of paspoort 

Elke vreemdeling in België dient naast zijn Belgische verblijfsvergunning ook steeds in het bezit te zijn van een geldig 
paspoort of nationale identiteitskaart. Voor verlengingen of vernieuwingen van uw paspoort of identiteitskaart, moet  
je jouw ambassade of consulaat in België raadplegen. Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vind je de adressen 
en openingstijden van de ambassade of het consulaat van je land van herkomst: www.diplomatie.be.   
 
Als Nederlander kan je terecht bij een van de 11 grensgemeenten (nederlandwereldwijd.nl) 
 

Inburgering 

Voor een inburgeringsprogramma kan je terecht bij het Agentschap Integratie en Inburgering.  
Een inburgeringsprogramma bestaat uit: 

• Een cursus Nederlands 

• Kennismaking met Belgische en Vlaamse samenleving 

• Begeleiding naar het vinden van werk of studie 

• Aanbod aan cultuur en vrije tijd 

• Persoonlijke begeleiding 

 
Sommige vreemdelingen zijn verplicht om in te burgeren en ontvangen hiervoor een uitnodiging. Maar ook andere 
migranten kunnen beroep doen op deze dienst voor begeleiding. 
 
Geïnteresseerd? 

Meld je aan bij het Agentschap voor Integratie en Inburgering 
Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten 
014 42 06 69 - hoogstraten@integratie-inburgering.be 
 
Meer informatie: www.integratie-inburgering.be 
 

Afvalophaling 

Bij je inschrijving bij de dienst vreemdelingenzaken kan je aangeven welke afvalcontainers je wenst te gebruiken. Wij 
werken met Diftar. Dit wil zeggen dat je betaalt voor het aantal kilogram afval dat je meegeeft. De afvalcontainers 
worden gewogen bij de inzameling. Elke container is voorzien van een chip. Als je goed sorteert, zal jouw factuur lager 
zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langdurig of permanent vertrek naar het buitenland? 

Ben je voor langere tijd (vanaf 1 maand, maximum 1 jaar) afwezig wegens verblijf in het buitenland, meld dit dan bij 
de dienst Burgerzaken. Er wordt dan een melding van tijdelijke afwezigheid ingevoerd in het rijksregister. Zo vermijd 
je dat je wordt geschrapt uit het bevolkingsregister. 
 
Ook wanneer je definitief vertrekt naar het buitenland moet je dit melden. Je krijgt dan een bewijs van afschrijving 
mee. 
 

Nog vragen? 

U vindt alle informatie terug op de website van stad Hoogstraten via: www.hoogstraten.be/inschrijving-vreemdeling 
 

Graag een persoonlijk contact met een collega van onze vreemdelingendienst?  
Dan kunt u steeds een afspraak maken via: www.hoogstraten.be/afspraak-maken of 03 340 19 11 
 

http://www.hoogstraten.be/afspraak-maken
http://www.hoogstraten.be/afspraak-maken

