
 
 

Park Atrium 
Koloniënstraat 11 

1000 Brussel  

T 02 518 21 31   

F 02 210 10 31    

callcenter.rrn@rrn.fgov.be 

www.ibz.rrn.fgov.be 
 

 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken 

Bevolking en Identiteitsdocumenten 
 

 

Aan de dames en heren Burgemeesters, t.a.v. de bevolkingsdiensten 

 

Ter informatie aan: 

De FOD Buitenlandse Zaken, DG Consulaire Zaken 

de dames en heren Provinciegouverneurs 

de dames en heren Zonechefs van de Lokale Politie 

 

Uw contactpersoon T Uw kenmerk Bijlagen 

Tom Bols 02 518 24 11    

    
E-mail F Ons kenmerk Brussel 

tom.bols@rrn.fgov.be  02 518 29 11 III21/724.68/1248/22  

 

Verkrijgen van de Belgische nationaliteit – bijwerking van het Rijksregister – nieuwe identiteitskaart. 

Gewijzigde procedure. 

 

 

Beste, 

 

 

Ik houd eraan om jullie, weliswaar een beetje later dan u mag verwachten, nader te informeren over de 

gewijzigde manier van werken bij het verkrijgen van de Belgische nationaliteit. 

 

 

Wat is er juist veranderd ? 

De registratie van de Belgische nationaliteit in het Rijksregister (informatietype 031) wordt sinds 04/11/2022 niet 

meer geblokkeerd indien de betrokken burger een actieve verblijfstitel (FOR) bezit. 

 

Ter herinnering : deze controle werd ingevoerd omdat er in het verleden gevallen aan het licht waren gekomen 

van burgers die volgens de registers van de identiteitskaarten zowel een actieve eID als een actieve verbli jfstitel 

hadden. 

 

Inmiddels is deze controle overbodig geworden gelet op de uitgebreidere controle bij de aanvraag van een eID in 

Belpic. 

 

 

Wat betekent dit voor jullie als gemeente ? 

Bij het tekenen van een akte van Belgische nationaliteit in DABS zal u geen berichten inzake een foutmelding, 

althans om voormelde reden, meer ontvangen. De bijhorende werklast valt dus ook weg. 
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Indien u na het tekenen een akte van Belgische nationaliteit toch nog een bericht ontvangt inzake een 

foutmelding, dan is deze zeer waarschijnlijk te wijten aan een ander probleem. Indien nodig kan u advies vragen 

aan uw regionale afvaardiging. 

 

De betrokken burger moet zich aanmelden bij de gemeentelijke administratie om een eID aan te vragen. Op dat 

moment moet de verblijfstitel (FOR) in Belpic worden geannuleerd met de code “07 - Verandering van nationaliteit 

(Belg)”. 

 

 

Belangrijke informatie betreffende de annulering van de kaart FOR. 

De code «07 – Verandering van nationaliteit – Belg» komt niet rechtstreeks voor in de lijst met annuleringscodes 

van een kaart FOR, indien de in het IT 031 vermelde nationaliteit "Belg" is.   

 

In afwachting van een update van Belpic is de procedure als volgt: 

• Het dossier van de burger openen via RRN of kaartnummer;  

• Op de knop klikken  

  

• Het laatste cijfer van het kaartnummer in het veld schrappen  

• Dit nummer op dezelfde plaats terug invoeren; 

 

• De code «07 – Verandering van nationaliteit – Belg» is beschikbaar en kan worden gebruikt voor de 

annulering van de kaart.  

 

 

Deze omzendbrief wordt eerstdaags gepubliceerd op de website: www.ibz.rrn.fgov.be ("Identiteitsdocumenten en 

elektronische kaarten" – eID – Reglementering - Omzendbrieven). 

 
 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Voor de Directeur-generaal, afwezig: 

   De Directeur-generaal, 

 

 

 

   Bart Vrancken 
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