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Tijdelijke afwezigheid – De personen waarvan de verdwijning sinds zes maanden of langer gesignaleerd
werd aan de lokale of federale politie - Aanpassing van de Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992
betreffende het houden van de bevolkingsregisters, Deel I, nr. 96.

Geachte mevrouw/ Geachte heer,

Ik wens er uw aandacht op te vestigen dat bij koninklijk besluit van 17 juni 2008 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (Belgisch Staatsblad van
25 augustus 2008) een nieuwe (tiende) categorie van tijdelijk afwezigen werd ingevoerd.
Het betreft namelijk de personen waarvan de verdwijning sinds zes maanden of langer gesignaleerd werd aan de
lokale of federale politie, en dit zonder afbreuk te doen aan de bepalingen met betrekking tot de afwezigen in titel
IV van het Burgerlijk Wetboek. De tijdelijke afwezigheid van deze verdwenen personen eindigt hetzij met hun
terugkeer, hetzij met de vaststelling van hun overlijden.
Door deze langdurig verdwenen personen als tijdelijk afwezig te beschouwen, blijven zij deel uitmaken van het
gezin waartoe zij behoorden en wordt een voorbarige afvoering van ambtswege door de gemeente vermeden.
In het Rijksregister zullen in het bestaande informatietype 026 (tijdelijke afwezigheid) deze langdurig verdwenen
personen worden onderscheiden van de andere gewone gevallen van tijdelijke afwezigheid, dit door middel van
een specifieke code (code 02). Voor bijkomende toelichting hieromtrent, verwijs ik naar de omzendbrief van 21
augustus 2008 houdende Onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens in het Rijksregister – IT
026: Tijdelijke afwezigheid – Aanpassing.
De bedoeling van deze specifieke code 02 bestaat er in om de aandacht er op te vestigen van de
overheidsinstanties die toegang hebben tot het Rijksregister, dat de langdurige verdwijning gesignaleerd werd
aan de politie en/of Child Focus. Op basis hiervan komt het dan aan de betrokken overheidsinstantie toe om te
oordelen of het al dan niet opportuun is nog briefwisseling te richten aan de verdwenen persoon, dit ten einde
bepaalde pijnlijke situaties ten aanzien van de gezinsleden van deze verdwenen persoon te voorkomen.
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In voorkomend geval dient de gemeente van deze tijdelijke afwezigheid melding te maken in het Rijksregister
onder het IT 026 (met gebruik van de code 02), mits voorlegging (door één van de naaste verwanten van de
verdwenen persoon) van een schriftelijke verklaring van de politie of van Child Focus waaruit blijkt dat de
langdurige verdwijning werd gesignaleerd. Indien de langdurig verdwenen persoon een minderjarige betreft, is
hiertoe bovendien de schriftelijke toestemming vereist van minstens één van de ouders of van de persoon die de
voogdij over de betreffende minderjarige uitoefent.
In het geval van een terugkeer van de verdwenen persoon dient voormelde informatie te worden gesupprimeerd,
van zodra de betrokkene zich persoonlijk komt aanmelden bij de bevolkingsdienst van de gemeente of wanneer
hij/zij een schriftelijke en ondertekende verklaring voorlegt waarbij zijn/haar terugkeer wordt bevestigd.
In het geval van vaststelling van het overlijden van de verdwenen persoon, dient voormelde informatie te worden
gesupprimeerd op basis van de voorgelegde akte van overlijden.
Voormelde tekst dient te worden toegevoegd onder nummer 96 van deel I van de Algemene Onderrichtingen van
7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007).
Deze omzendbrief en de aangepaste versie van de Algemene Onderrichtingen kunnen worden geraadpleegd op
de website www.ibz.rrn.fgov.be onder de rubriek ‘Bevolking’.
Hoogachtend,
Namens de Minister van Binnenlandse Zaken,
Voor de Directeur-generaal, afwezig:
De Adviseur-generaal:

C. ROUMA
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