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Wie kent zijn/haar 
burgerprofiel?
Ieder van ons moet wel eens een at-
test aanleveren of heeft soms een 
officieel document nodig. Vaak een 
ellenlange zoektocht langs gemeen-
telijke of overheidsdiensten met erg 
minimalistische openingsuren. Met 
als gevolg een wild kloppend hart en 
stijgend stressgevoel, naargelang de 
deadline nadert. Genoeg daarvan. Al-
les kan beter.

Onze lezers zijn ongetwijfeld al bekend 
met myMinFin.be en myPension.be, maar 
Vlaanderen biedt nu ook “mijn Burger-
profiel” aan via vlaanderen.be (zie blau-
we balk bovenaan).

We nodigen iedereen uit om zelf maar 
eens in te loggen en op de website te 
gaan grasduinen.

Je vindt er heel wat persoonlijke gege-
vens terug. Soms zelfs beangstigend 
wat Vadertje Staat zoal weet én bij-
houdt van ons allen. Er staan (fiscale) 
attesten, nuttig voor je belastingaangifte 
(het attest van gekochte dienstenche-
ques bijvoorbeeld) en diverse docu-
menten klaar: je uitnodiging voor een 
Covid-19-vaccinatie, aanslagbiljet Per-
sonenbelasting, pensioenfiche, overzicht 
van je aanvullend pensioen etc...

Verder kan je er meer dan 20 attesten 
en vergunningen downloaden : attest 
van gezinssamenstelling, hoofdverblijf-
plaats (al dan niet met historiek), attest 
van nationaliteit, wettelijke samenwo-
ning, nationaliteit, strafregister en zoveel 
meer. Er wordt een mooie opsomming 
gegeven van je Belgische mandaten, 

naast gevolgde opleidingen en andere 
persoonsgegevens. En zelfs wegenwer-
ken in je buurt zijn vermeld. 

Dus, wanneer Leo Stevens & Cie de ad-
ministratieve puntjes nog eens op de ‘i’ 
wil zetten en uw attest van woonst op-
vraagt, dan kan u ons alvast veel mak-
kelijker verder helpen. •

Je kan er meer 
dan 20 attesten 
en vergunningen 
downloaden.

Uw Burgerprofiel? Meer info op https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel
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Disclaimer
LS Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-
schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 
(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-
bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 
mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-
heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 
Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 
verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.
Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 
Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-
nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie 
overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige ver-
antwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) 
kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een 
belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s 
die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om 
deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal 
geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-
bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd 
geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald 
zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, ver-
wachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief be-
schouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter 
informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschom-
melingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 
Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 
kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 
gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-
den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in 
deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie 
is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van 
de Belgische rechtbanken.

PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER


