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Melding opsluiting en vrijlating van gedetineerden aan gemeenten

Mevrouw, Mijnheer de Directeur,

De regelgeving omtrent de inschrijving van gedetineerden in de bevolkingsregisters is recent
gewijzigd.

I.

Wettelijk kader

De actueel van toepassing zijnde reglementering1 inzake deze materie kan als volgt worden
samengevat:
a)

De Belgische en buitenlandse gedetineerden, die gemachtigd zijn om in België te verblijven,
die nog over een hoofdverblijfplaats beschikken en dus ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, worden tijdens de duur van hun
opsluiting als tijdelijk afwezig uit hun hoofdverblijfplaats beschouwd. Deze regeling bestaat
sinds vele jaren en is niet gewijzigd door de nieuwe wetgeving (= tijdelijke afwezigheid uit
de hoofdverblijfplaats).

b)

De Belgische en buitenlandse gedetineerden, die gemachtigd zijn om in België te verblijven,
die geen Belgische hoofdverblijfplaats meer hebben, worden ingeschreven op het adres
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) van de Belgische
gemeente waar zij het laatst stonden ingeschreven in de bevolkingsregisters
(=referentieadres bij het OCMW van de laatste Belgische gemeente van beheer).

c)

De Belgische en buitenlandse gedetineerden, die gemachtigd zijn om in België te verblijven,
die nooit zijn ingeschreven geweest in de bevolkingsregisters van een Belgische
gemeente, worden ingeschreven op het adres van het OCMW van de gemeente waar de
penitentiaire inrichting ligt (=referentieadres bij het OCMW van de gemeente met de
strafinstelling).

De vorige reglementering die voorzag dat gedetineerden, die niet meer over een hoofdverblijfplaats
beschikten, ingeschreven konden worden op het adres van de strafinrichting of van de inrichting tot
bescherming van de maatschappij, is sinds eind 2015 opgeheven. Alle bestaande inschrijvingen
op het adres van de gevangenis of de inrichting tot bescherming van de maatschappij die tot 31
december 2015 hebben plaatsgevonden, blijven onveranderd.

1

Artikel 1 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten
en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen, gewijzigd door de wet van 9 november 2015 (artikel 9, laatste lid in Belgisch Staatsblad van 30
november 2015) en het Koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister – zie www.ibz.rrn.fgov.be >rubriek Bevolking-Reglementering
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II.

Administratieve toepassing
a) Bij opsluiting
Bij elke opsluiting dient de griffie de gegevens te actualiseren vanuit het Rijksregister.

b) Na 30 dagen opsluiting
Voor alle personen die gedurende meer dan 30 dagen opgesloten2 zijn, zendt de applicatie
Sidis-suite dagelijks een rapport naar de gemeenten.
Operationalisering:
Wanneer er een actueel adres gekend is in België waar de gedetineerde ingeschreven
is, wordt de opsluiting meegedeeld aan de dienst Bevolking van de Belgische
gemeente waar de betrokkene ingeschreven is in de bevolkingsregisters.
Wanneer er geen adres van inschrijving is gekend (punt I. b en I. c), wordt de opsluiting
meegedeeld aan de dienst Bevolking van de gemeente waar de gevangenis gelegen is
(deze dienst Bevolking controleert in welk geval (punt I. b of I. c) de gedetineerde zich
bevindt en zorgt dat het nodige gevolg voor de inschrijving wordt gedaan: in het geval
onder punt I. b wordt de laatste Belgische gemeente van hoofdverblijf ingelicht voor
verder gevolg en in het geval onder punt I. c wordt betrokkene direct ingeschreven
onder het referentieadres bij het OCMW van hun gemeente).
Volgende gegevens worden meegedeeld:
o Naam en voornaam van de gedetineerde en het Rijksregisternummer van
betrokkene (het zogenaamde “nationaal nummer”);
o Datum van opsluiting;
o In voorkomend geval, de gemeente met volledig adres waar betrokkene is
ingeschreven in het bevolkingsregister.

c) Bij het verlaten van de gevangenis
Voor alle personen die de gevangenis verlaten ingevolge een invrijheidstelling of een
plaatsing onder elektronisch toezicht en die gedurende meer dan 30 dagen opgesloten zijn
geweest, zendt de apllicatie Sidis-suite dagelijks een rapport naar:
de dienst Bevolking van de Belgische gemeente van inschrijving indien een adres van
inschrijving gekend is;
de dienst Bevolking van de Belgische gemeente waar de gevangenis gelegen is indien
geen adres van inschrijving gekend is (deze dienst Bevolking stuurt de desbetreffende
gegevens door naar de gemeente waar de gedetineerde verklaart zich te gaan
vestigen).
Volgende gegevens worden meegedeeld:
Naam en voornaam van de gedetineerde en het Rijksregisternummer van betrokkene;
Datum van verlaten van de gevangenis;
De gemeente en het volledig adres waarop de gedetineerde verklaart zich te gaan
vestigen.

2

Onder opsluiting wordt verstaan: een effectief verblijf in de gevangenis
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III. Inwerkingtreding – Opheffing
Deze collectieve brief treedt in werking op 31 maart 2016.
De ministeriële omzendbrief nr. 1750 van 18 september 2002 is niet langer van toepassing en zal
op formele wijze worden opgeheven.

De directeur-generaal
Hans MEURISSE
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