
 

 

Aanvulling bij de omzendbrief van 9 maart 2022 : Inschrijving van de Oekraïense bevolking in de 
bevolkingsregisters onder het statuut van de tijdelijke bescherming. 

 

 

Mevrouw, 

Mijnheer, 

 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de aspecten bevolking, identiteitskaarten en rijksregister met betrekking tot 

Oekraïense onderdanen met een tijdelijke beschermingsstatus. Gelet op het onuitgegeven karakter van de 

toestand, is er bij de verschillende betrokken instanties een constante evolutie inzake de 

aandachtspunten betreffende deze bevolking. 

 

Oekraïners en onderdanen van derde landen of staatlozen die bescherming genieten in Oekraïne en hun 

gezinsleden die zich melden bij de Dienst Vreemdelingenzaken, worden geregistreerd maar niet gecollecteerd in 

het Rijksregister. Aan hen wordt een attest van tijdelijke bescherming afgegeven. 

 

Met dit attest melden ze zich bij de gemeente van hun keuze (één per persoon, inclusief kinderen). 

• De gemeente levert een bijlage 15 af die 45 dagen geldig is. 

• De gemeente vraagt een woonstcontrole (tenzij het geplande verblijf te kort is. In dit geval 

onmiddellijke inschrijving). 

Na ontvangst van het positieve politieverslag worden de betrokkenen ingeschreven op de datum van het attest. 

Na / bij de collecte in het Rijksregister dient dezelfde datum te worden gebruikt voor de volgende gegevens : 

• IT001 

• IT020 

• IT141: indien personen worden opgevangen door particulieren, kunnen zij worden ingeschreven als 

aparte huishoudens (tijdens de tijdelijke beschermingsperiode).  

Woningcode 061 wordt op 28 maart 2022 in productie genomen en kan vanaf 29 maart 2022 gebruikt 

worden.  

De personen die u in afwachting met de woningcode 00 hebt geregistreerd, kan u verbeteren naar 

woningcode 06. 

• IT 210 / 0001 = VR 

• IT 202 / 2.3.0 = tijdelijke bescherming 

• IT 205 / code 3 = ontheemde 

 

Na de inschrijving vraagt de betrokkene een A-kaart aan die geldig is tot 04/03/2023, met onbeperkte toegang 

tot de arbeidsmarkt. De kaart wordt gefactureerd zoals iedere A-kaart. 

Er is geen wettelijke basis om deze gratis te verstrekken.  

Uiteraard is het altijd mogelijk dat de gemeente de kosten van de kaart geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening 

neemt of de gemeentebelastingen daarop laat vallen. 

 

In IT 246 kan de datum van het positieve politieverslag worden vermeld. 

                                                           
1 Praktische manier van werken. 

De personen A en B moeten worden geregistreerd met code 06; persoon A is de referentiepersoon, persoon B is gezinslid bij A. 

Invoeren van de informatie “referentiepersoon van het gezin” in het dossier van persoon A door middel van de transactie 

 10/141/0/DDMMJJJJ/01/06 

Invoeren van de informatie “plaats in het gezin” in het dossier van persoon B door middel van de transactie 

 10/141/0/DDMMJJJJ/XX/06/Identificatienummer persoon A 

Deze bijwerking supprimeert automatisch het IT140 dat aanwezig is in het dossier van A. 

 



Indien het politieverslag negatief is, stelt de gemeente een model 9 op. De betrokkene wordt niet gecollecteerd 

in het Rijksregister. 

 

 

De Oekraïense aktes van de burgerlijke stand, voornamelijk geboorteaktes, kunnen gezien de omstandigheden 

niet worden geapostilleerd/gelegaliseerd. Er is beslist om in IT 110/114 een nieuwe code te creëren: “afstamming 

op aangifte: kind van … en ……”.  

De technische aanpassingen zijn in uitvoering en zullen binnenkort worden afgerond. U zal op dat moment nader 

worden geïnformeerd. 

 

Bij het IT 120 is het vanaf 29 maart 2022 ook mogelijk om een burgerlijke staat te registreren op verklaring zoals 

reeds voorzien voor vreemdelingen die zijn opgenomen in het wachtregister (codes 95 tot 98). U vindt de 

technische uitleg als bijlage. 

Indien in IT120 de code 96 wordt geregistreerd, moet in het IT141 de code 12 worden geregistreerd. 

 

Op 22 maart 2022 werd aan de Dienst Vreemdelingenzaken gevraagd om de geboorteplaats op het attest van 

tijdelijke bescherming te vermelden om vertaalproblemen in de gemeente te vermijden. De Dienst 

Vreemdelingenzaken heeft bevestigd dat het certificaat dienovereenkomstig is aangepast. 

 

Ten aanzien van de vestiging in verschillende woonvormen gelden de algemene regels met betrekking tot 

inschrijving in de bevolkingsregisters. Bij een natuurlijk persoon of andere accommodatie waar nu al inschrijving 

mogelijk is (instellingen, woonwagens etc.) in principe inschrijving (in bepaalde gevallen voorlopig) na positief 

politieonderzoek. In woonruimten die oorspronkelijk niet bedoeld zijn voor de domiciliëring van personen 

(sporthal, cultureel centrum, etc.) kan een voorlopige inschrijving worden gedaan en eindigt deze op het moment 

dat de geïnteresseerden het pand hebben verlaten. 

 

Voor tijdelijke en zeer kortdurende situaties (geen vaste verblijfplaats) in bepaalde transit- en noodopvang 

(noodopvangcentrum, enz.), kunnen de gemeente en het OCMW op lokaal niveau overeenkomen dat de beste 

oplossing voor de betrokkenen een OCMW-referentieadres is. 

 

Deze omzendbrief kan eveneens geraadpleegd worden op onze website : www.ibz.rrn.fgov.be  (« 
Bevolking » – « Reglementering » – « Omzendbrieven ») . 

 

Met vriendelijke groeten 

 

De dienst Bevolking en Identiteitsdocumenten 

 

 


