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De hoofdverblijfplaats – begrip 
 
 
a. Voor de precieze omschrijving van het begrip “hoofdverblijfplaats” moet verwezen worden naar de 

Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters. 
 
 
b. Onder dit informatietype worden opgenomen :  
 

• de gemeente van het hoofdverblijf; 
 

• het land waar de diplomatieke  of consulaire post gevestigd is die het dossier beheert van de 
persoon die zich officieel in het buitenland heeft gevestigd, d.w.z. die zich liet inschrijven in de 
consulaire registers. Deze informatie stemt dus niet noodzakelijk overeen met het land van 
verblijf van betrokkene; 

 
• de vermelding “afvoering naar het buitenland” (code 00992), zolang de betrokkene niet is 

ingeschreven in de consulaire registers in het buitenland; 
 

• de bijzondere codes, namelijk : 
 

99990 = overleden. 
99991 = afvoering van ambtswege (ambtshalve schrapping). 
99992 = afvoering van ambtswege in het buitenland 
99993 = schrapping – einde functies 
99994 = geannuleerd dossier. 
99995 = vrijgesteld van inschrijving. 
99996 = afwezig verklaard. 
99997 = afvoering – verlies van het recht op verblijf. 
99998 = afvoering – geen recht op inschrijving 

 
 

Samenstelling 
 

Deze informatie omvat : 
 

• de datum van het feit (inschrijving in de gemeente, inschrijving in de consulaire registers, 
afvoering naar het buitenland, ...); 

 
• de NIS-code van de gemeente, de landencode of een bijzondere code . 
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Structuren betreffende de inschrijving in een Belgische gemeente 
 

Algemene structuur 

  
O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM NIS-CODE 
  0 0 1  D D M M J J J J N N N N N 

 
 

Toegelaten codes : 

• Operatiecodes (O.C.): 10, 11, 12, 17, 19 en 20. 
   De operatiecode 13 is niet toegelaten voor de gemeenten. 

 
• Dienstcode (D.) : 0 en 3 (zie verder - collectieve bijwerking). 

 
• Informatiedatum   : datum van de inschrijving in de gemeente, de afvoering naar het  

   buitenland, de ambtshalve schrapping, of vrijstelling van inschrijving. 
 

De datum van inschrijving in de gemeente van verblijf (IT 001) is in beginsel de datum waarop de 
aangifte van verblijfsverandering (IT 005) werd verricht. Het bijhouden van een historiek van de 
informatiegegevens in het IT 005 is bijgevolg niet langer zinvol. 
Bij de registratie van een nieuwe gemeente van verblijf (IT 001) wordt de overeenstemmende 
informatie in het IT 005 automatisch geannuleerd worden door middel van autogeneratie. 

 
• NIS-code in 5 cijfers :  NIS-code van de nieuwe gemeente van beheer, de landencode of één  

van de bijzondere codes. Uiteraard moet de in te voeren NIS-code 
verschillen van de voorgaande gemeente van beheer en is de datum 
van inschrijving recenter dan die in de vorige gemeente. 

 
 
Voorbeelden : 

- Inschrijving op 15 mei 2000 in de gemeente Boechout (11004) : 
10  001 / 0 / 15052000 / 11004  

 
- Invoering van de gemeente Anderlecht (21001) op datum van 19 januari 2000 door de huidige 

gemeente van beheer : Overijse (23062) sinds 3 mei 2001. 
 17 / 001 / 0 / 19012000 / 21001. 

 
 
Opmerkingen : 
 
• Bij de invoering van I.T. 001 in historiek (met O.C. 17) moet de datum van deze bijwerking 

voorafgaan aan de datum van de huidige gemeente van beheer en uiteraard overeenstemmen met 
het feit. 

• De invoering van een I.T. 001 in historiek kan niet tot gevolg hebben dat twee I.T.'s 001 in het 
dossier dezelfde datum bezitten of met eenzelfde NIS-code op elkaar volgen. 

• Bij de uitvoering van een I.T. 001 in historiek zijn de bijzonder codes 99990, 99994 of 99995 niet 
toegelaten. 
 

 
Gevolg : 
 
De bijwerking van de gemeente van beheer veroorzaakt de automatische suppressie van de bestaande 
I.T. 003 (beslissing inzake verblijf), 240 (boek- en bladnummer), 246 (gemeentelijke informatie), 008 
(recht op terugkeer), 028 (voorlopige inschrijving), 252 (niet-mededeelbaarheid van het adres), 022 
(verblijfplaats in het buitenland) en 023 (adres in het buitenland). 
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Fusie van twee gemeenten 

 
O.C. I.T. D. DATUM 
  0 0 1  D D M M J J J J 

 
 
Toegelaten codes: 
 
- Operatiecode (O.C.)  : 13, 19, 20. 

 
- Dienstcode (D.)  : 3 bij invoering van een fusie 

4 bij annulatie van een foutieve fusie. 
 

- Datum   :  is de datum van de installatie van de nieuwe gemeenteraad bij  
een fusie van gemeenten of de datum van de foutieve invoering 
bij annulatie van de fusie. 

 
 
Voorbeeld : 

- Fusie op 1 januari 2019 van de gemeente Kruishoutem (NIS 45017) met de gemeente Zingem (NIS 
45057). De nieuwe fusiegemeente wordt “Kruisem” met NIS-code 45068.  
 
Na invoering van de nieuwe NIS-code voor de fusiegemeente Kruisem bij een inwoner van de 
vroegere gemeente Zingem (postcode 9750) kan de fusie worden bijgewerkt: 
10/001/0/01012019/45068 
19/001/3/01012019 
 

- Afdruk in het dossier :   
001 (GEM)  01.01.2019   Kruisem   /Fusie (9750) 
 

- Indien de fusie in bovenstaand voorbeeld ten onrechte werd doorgevoerd, dan geschiedt de 
verwijdering als volgt : 
19 / 001 / 4 / 01012019. 
 

- Bovendien kan een verbetering van het I.T. 001 via de diensten van het Rijksregister nodig zijn. 
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Verbetering van een datum 

 
O.C. I.T. D FOUTIEVE DATUM JUISTE DATUM 
2 0 0 0 1 0 D D M M J J J J D D M M J J J J 

 
 
Voorbeeld: 

I.T. 001 werd foutief ingevoerd met een datum van 3 april 2000, terwijl het 18 april 2000 moest zijn. 
20/001/0/03042000/18042000 
 
Opmerking : 
 
Een verbetering van datum mag niet tot gevolg hebben dat de bestaande volgorde van de 
respectievelijke I.T.’s 001 in het dossier worden gewijzigd. 
 
Voorbeeld : 
 
- In een dossier volgende situatie : 

001 05022001 TURNHOUT 
 09102000 BRUSSEL 

 06032000 BRASSCHAAT. 
 
- Turnhout doet de verbetering van inschrijving te Brussel op datum van 5 november 2000. 

Dit is mogelijk :  20/001/0/09102000/05112000 
 
- Turnhout doet de verbetering van inschrijving te Brussel op datum van 2 maart 2000. 

Dit wordt geweigerd 20/001/0/09102000/02032000 
In dit laatste geval dient de aanpassing te geschieden door de diensten van het Rijksregister. 

 
 

Verbetering van de gemeente van verblijf 

 
De algemene structuur moet worden toegepast, met uitzondering van de operatiecode : O.C. = 11. 
 
 
 

Verbetering in historiek 

 
O.C. I.T. D DATUM A CORRECTE CODE DATUM B 

1 1 0 0 1 2 D D M M J J J J N N N N N D D M M J J J J 

 
 
Toegelaten codes : 
 
- Operatiecode (O.C.)  : 11. 
- Dienstcode (D.)  : 2. 

De dienstcode is 0, indien het meest recente I.T. de bijzondere 
codes 99990, 99991 en 99995 betreft. 

- Datum A    : de correcte datum. 
- Correcte code  : NIS-code van gemeente of landencode.  
- Datum B   : de datum van het te verbeteren I.T. 001. 
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Voorbeeld : 
 
Verkeerde inschrijving te Knokke-Heist op 27 januari 2000, terwijl het Gent op 3 februari 2000 moest zijn. 

11 / 001 / 2 / 03022000 / 44021 / 27012000. 
 
 
Opmerkingen : 
 

- De verbetering in historiek mag geen twee dezelfde opeenvolgende I.T.'s 001 of twee I.T.’s met 
dezelfde datum tot gevolg hebben. 

- De verbetering in historiek mag niet gebruikt worden met de bijzondere code 99994. 
- De verbetering in historiek kan niet geschieden bij een gesupprimeerd I.T. 001.  In dit geval 

wendt men de O.C. 13 aan; structuur die moet worden opgestuurd naar de diensten van het 
Rijksregister. 

 
 

 

Suppressie van de gemeente van verblijf 

 
De structuur met O.C. 12 is niet mogelijk bij het I.T. 001, tenzij in het geval van afvoering van 
ambtswege (bijzondere code 99991). 

 
 
 

Annulatie gemeente van verblijf  (enkel door de diensten van het Rijksregister) 

 
 

O.C. I.T. D. DATUM 
1 3 0 0 1 0 D D M M J J J J 

 
 

Toegelaten codes : 
 

- Operatiecode : (O.C.) : 13. 
- Dienstcode (D.)  : 0. 
- Datum   : datum van het te vernietigen I.T. 001. 

 
 

Voorbeeld : 
 

Annulatie van verkeerde gemeente van beheer op 13 maart 2000 in een dossier : 
13 / 001 / 0 / 13032000. 

 
 

Opmerkingen : 
 

- De annulatie van een I.T. 001 is slechts mogelijk indien er zich minstens twee I.T.'s 001 in 
het dossier bevinden. 

 
- Het is niet toegelaten een I.T. 001 te vernietigen dat onmiddellijk volgt op een 

gesupprimeerd I.T. 001. 
 

- De annulatie mag niet tot gevolg hebben dat twee dezelfde informaties elkaar opvolgen, of 
dat ze volgende bijzondere codes tot resultaat heeft : van 00992 naar 99991 (van afvoering 
buitenland  �  afvoering van ambtswege). 
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Structuren betreffende de bijzondere gevallen 

 

A. Afvoering van ambtswege 

 
O.C. I.T. D. DATUM NIS-CODE 
1 0 0 0 1  D D M M J J J J 9 9 9 9 1 

 
Toegelaten codes : 
 

- Operatiecode (O.C.) : 10. 
- Dienstcode (D.)  : 0. 
- Datum   : de datum van de beslissing ter zake door het College van  

burgemeester en  schepenen of het gemeentecollege. 
- NIS-Code  :  de bijzondere code 99991 (afvoering van ambtswege). 

 
 

Opmerkingen :   
 

• Zodra er door de ambtenaar van de burgerlijk stand wordt beslist om, op basis van de beschikbare informatie, 
een procedure ambtshalve afvoering op te starten, registreert de gemeenteambtenaar dit voor alle betrokkenen 
in het Rijksregister onder het IT003, code 9. 

 
• Wanneer de informatie afvoering van ambtswege wordt bijgewerkt in het IT 001 van het dossier van betrokkene 

moet nagegaan worden of in het IT 019 geen informatie “voorstel afvoering van ambtswege” aanwezig is. Indien 
dit het geval is moet deze informatie eerst verwijderd worden. 

 
• De bijwerking van het IT001 met een informatie “afvoering van ambtswege” brengt automatisch een suppressie 

mee van een actief IT024 (referentieadres). 
 

Voorbeeld. 
 

Afvoering door het Schepencollege van een inwoner op 13 juni 2000. 
10 / 001 / 0 / 13062000 / 99991. 
 
 

B. Afvoering van ambtswege van vreemde onderdanen 

 
Met toepassing van artikel 12, 5°, van het KB van 16 juli 1992 kan de afvoering van ambtswege van vreemde 
onderdanen gebeuren na een beslissing genomen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
die een einde stelt aan het verblijf of de vestiging of die het verlies vaststelt van het recht op of de machtiging tot 
verblijf of vestiging. In tegenstelling tot wat voorzien is in artikel 8, lid 2, van het KB van 16 juli 1992, gebeurt deze 
afvoering van ambtswege zonder uitdrukkelijke beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Op basis van de huidige wetgeving, kan de beslissing genomen worden door de dienst Vreemdelingenzaken, en 
iedere andere overheid die gemachtigd is om een einde te stellen aan het verblijfsrecht van vreemde 
onderdanen. 
 
Bovendien kan, in bepaalde gevallen, het verlies van het recht op verblijf het gevolg zijn van het gedrag van de 
vreemdeling zelf. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de vreemdeling zijn recht op terugkeer niet binnen de 
wettelijke termijn uitoefent, en hij bijgevolg het recht op verblijf verliest door eenvoudige vaststelling. 
Een afvoering van ambtswege, louter omwille van het feit dat de betrokken vreemdeling over geen geldige 
verblijfsdocumenten meer beschikt, is echter niet mogelijk. 
 
Ten einde het onderscheid te maken met de afvoering van ambtswege bij beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen werd een specifieke code gecreëerd, namelijk:  
99997 – Afvoering – Verlies van het recht op verblijf. 
 
De code 99997 voor de afvoering van ambtswege van vreemde onderdanen moet bijgevolg gebruikt worden voor 
alle gevallen van afvoering van een vreemde onderdaan als gevolg van een verlies van het recht op verblijf. 
De code 99991 moet gebruikt worden voor alle afvoeringen van ambtswege bij beslissing van het College van 
burgemeester en schepenen. 
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De burger van de Europese Unie, die bij de gemeente een verklaring van inschrijving indient (“bijlage 19”),  wordt 
door de gemeente onmiddellijk, zonder voorafgaande woonstcontrole, ingeschreven in het wachtregister op het 
aangegeven adres, in afwachting van de uitvoering van de woonstcontrole. Indien de controle positief is, wordt 
betrokkene ingeschreven in het vreemdelingenregister1. 
 
De betrokken burger heeft dan drie maanden de tijd om de nodige documenten aan te leveren die moeten 
bevestigen dat hij in de voorwaarden is om hem de verblijfstitel toegekend te zien waar hij volgens het Verdrag 
recht op heeft. Indien na drie maanden de nodige documenten niet werden bezorgd, wordt aan de betrokken EU-
burger een beslissing tot weigering van verblijf afgeleverd (“bijlage 20”), ZONDER bevel om het grondgebied te 
verlaten.  
Hij krijgt dan opnieuw één maand de tijd om de vereiste documenten te bezorgen. Indien hij bij het verstrijken van 
deze termijn de vereiste documenten nog niet heeft voorgelegd, wordt hem een beslissing tot weigering van 
verblijf afgeleverd (“bijlage 20”), MET bevel om het grondgebied te verlaten. 
 
Met het oog op een correcte en uniforme registratie door alle gemeenten moeten, na overleg met de Dienst 
Vreemdelingenzaken,  voormelde beslissingen als volgt geregistreerd worden in de dossiers in het Rijksregister. 
De programma’s werden in die zin aangepast. 
De eerste beslissing tot weigering van verblijf zonder bevel om het grondgebied te verlaten moet in het IT001 
(gemeente van verblijf) van het Rijksregister worden ingevoerd met de specifieke code 99997 – Afvoering – 
Verlies van het recht op verblijf. 
De informatiedatum voor het invoeren van de code  99997 is deze van de datum van de bijlage 20; in geen geval 
kan hier de datum van de kennisgeving aan betrokkene worden vermeld. 
Wanneer de EU-burger in de bijkomende termijn de vereiste documenten voorlegt, moet deze afvoering worden 
bijgewerkt met een operatiecode 12 (suppressie). Deze bijwerking is identiek aan de procedure die momenteel 
gebruikt wordt voor de suppressie van een afvoering van ambtswege bij beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
 
Voorbeeld: 
De afvoering van verlies wegens het recht op verblijf, “bijlage 20” van 15 april 2014, van een EU-burger die sedert 
15 januari 2014 was ingeschreven te Charleroi, wordt op 15 mei 2014 gesupprimeerd omdat betrokkene 
toegelaten wordt tot het verblijf. 
 
 
Structuur van de bijwerking: 12/001/0/15052014 
 
Weergave in het dossier: 
001 15.01.2014 Résidence : Charleroi 
001 15.04.2014 Résidence : Radié - perte de droit au séjour (supprimée le 15.05.2014) 
001 15.01.2014 Résidence : Charleroi 
 
001 15.01.2014 Verblijfplaats : Charleroi 
001 15.04.2014 Verblijfplaats : Afvoering – Verlies van recht op verblijf (gesupprimeerd op 15.05.2014) 
001 15.01.2014 Verblijfplaats : Charleroi 
 
Dus bij een suppressie van de afvoering wordt de laatste gemeente van verblijf automatisch terug vermeld met de 
eerste inschrijvingsdatum ; de datum van de suppressie wordt  tussen haakjes vermeld. 
 
 
Structuur: 
 

O.C. I.T. D. DATUM NIS-CODE 
1 0 0 0 1  D D M M J J J J 9 9 9 9 7 

 
 
Toegelaten codes : 
 

- Operatiecode (O.C.) : 10. 
- Dienstcode (D.)  : 0. 
- Datum   : de datum van de formele beslissing ter zake van de Dienst  

Vreemdelingenzaken of een andere overheid. 
- NIS-Code  : code 99997 (Afvoering – Verlies van het recht op verblijf). 

                                                           
1 Artikel 5 van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 
(B.S. van 13 mei 2008). 
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Opmerkingen: 
 
- Deze structuur kan niet gebruikt worden voor personen die zijn ingeschreven in het wachtregister. 
- De gemeenten werken het dossier bij op de datum van de formele beslissing ter zake van de Dienst 

Vreemdelingenzaken of van een andere overheid. 
 
 
Voorbeeld. 
 
Afvoering van een inwoner op 7 januari 2009 wegens verlies van het recht op verblijf, na beslissing  van de Dienst 
Vreemdelingenzaken. 

10 / 001 / 0 / 07012009 / 99997 
 

C. Afvoering – geen recht op inschrijving (omzendbrief van 18 februari 2011) 

 
Sinds 1 juni 2008 worden burgers van de Europese Unie die bij de gemeente een verklaring van inschrijving 
(“bijlage 19”) aanvragen, alsook hun familieleden die eveneens de hoedanigheid hebben van onderdaan van de 
Europese Unie, door de gemeente onmiddellijk ingeschreven in het wachtregister op het aangegeven adres, dit in 
afwachting van de uitvoering van de woonstcontrole.  
 
Procedure: 
 

• De EU-burger wordt met de informatiegegevens die nodig zijn voor de collecte ingeschreven in het 
wachtregister IT210/6, op datum van de bijlage 19. 

 
• In de zone voor het adres moet bij de collecte het adres als volgt geregistreerd worden: 

inschrijvingsdatum/postcode/straatcode = DDMMJJJJ/NNNN/9997.  
De straatcode “9997” wordt vertaald als “Inschrijving op verklaring, 0”; deze code is in het vertaalbestand 
van de openbare wegen verbonden met alle postcodes. 

 
• Het aangegeven adres wordt niet meer als dusdanig opgenomen in de collecte of eventueel in het IT020, 

maar als een aangifte van adres onder het IT019, met een registratie in klare taal. 
 
Zodra uit de woonstcontrole blijkt dat betrokkenen effectief op het aangegeven adres verblijven, worden zij op 
datum van het verslag van de wijkpolitie ingeschreven in het vreemdelingenregister. 
 
Indien echter uit de woonstcontrole zou blijken dat het aangegeven adres dat is opgenomen in het wachtregister 
niet strookt met de realiteit, dienen de betrokken EU-burgers van ambtswege te worden afgevoerd uit het 
wachtregister op datum van het verslag van de wijkpolitie. 
Deze afvoering gebeurt direct (d.w.z. zonder tussenkomst van het College van Burgemeester en Schepenen) en 
na vaststelling dat geen ander hoofdverblijf van betrokkene op het Belgisch grondgebied is gekend. 
 
Voor deze gevallen is een specifieke code voorzien : code 99998 (Afvoering – geen recht  op inschrijving ). 
 
 
De vroegere code 4 in het IT003 (die diende te worden ingevoerd in het geval van negatieve woonstcontrole) 
dient aldus in dergelijke gevallen niet meer te worden gebruikt. 
 
De op voormelde wijze geschrapte EU-burger kan een nieuwe verklaring van inschrijving vragen bij vestiging van 
een nieuw hoofdverblijf in een Belgische gemeente. 
Bij het invoeren van het nieuwe IT210/6 – inschrijving in het wachtregister – moet de bestaande informatie met 
betrekking tot de eerdere inschrijving niet geannuleerd worden; een historiek van de inschrijvingen in IT210/6 
wordt toegelaten. 
 
Structuur: 

 
O.C. I.T. D. DATUM NIS-CODE 

1 0 0 0 1  D D M M J J J J 9 9 9 9 8 
 
Toegelaten codes : 
 

- Operatiecode (O.C.)  : 10. 
- Dienstcode (D.)  : 0. 
- Datum   : de datum van het verslag van de wijkpolitie.  
- NIS-Code    :  de bijzondere code 99998. 
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D. Afvoering van ambtswege in het buitenland 

 
Met toepassing van het koninklijk besluit van 24 januari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 
januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten (B.S. van 7 februari 2013) 
kan de consulaire beroepspost overgaan tot een afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters indien 
blijkt dat een persoon niet langer op het aangegeven adres woonachtig is, en wanneer het onmogelijk is 
gebleken de nieuwe hoofdverblijfplaats van deze persoon op te sporen. 

Ten einde het onderscheid te maken met de afvoering van ambtswege bij beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen wordt een nieuwe bijzondere code toegevoegd om deze informatie te kunnen 
registreren in het IT001 van het rijksregisterdossier. 

De nieuwe code: 99992 –  N = Afvoering van ambtswege in buitenland ; 

F = Radiation d’office à l’étranger ; 

D = Streichung von Amts wegen im Ausland. 

 

Deze code kan enkel ingevoerd worden door de FOD Buitenlandse Zaken en de centrale diensten van het 
Rijksregister. 

Indien blijkt dat een persoon overleden is en er geen wettelijk bewijs van voorgelegd kan worden, wordt 
eveneens een afvoering van ambtswege ingevoerd in het IT001 van het Rijksregister.  

Alvorens deze informatie wordt ingevoerd, zal de betrokken consulaire beroepspost dit feit opnemen in het 
IT019 (aangifte van adreswijziging), onder de vermelding “vermoeden van overlijden”. 

 
 

E. Schrapping – einde functies 

 
In het kader van de opdrachten die haar werden toegewezen is de Directie Protocol van de FOD Buitenlandse 
Zaken belast met, onder meer, het afleveren van de speciale identiteitskaarten aan diplomaten en andere leden van 
de diplomatieke en consulaire zendingen alsmede aan hun gezinsleden. 
 
Een groot aantal onder hen, meer bepaald het administratief en technisch personeel van de ambassades, wordt 
ingeschreven in het Rijksregister onder de bijzondere codificatie IT210/4 - "vreemdelingen K.B. van 30/10/91" (cf. 
nummer 448 van de Onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens in het Rijksregister). 
 
Ze worden in het bevolkingsregister vermeld op basis van individuele inlichtingenbulletins die afgeleverd worden 
door de Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken. De datum die voor de vermelding in aanmerking 
genomen moet worden, is die van de indiensttreding die op de voormelde inlichtingenbulletins voorkomt. 
 
Het schrappen van de vermelding (neerlegging van het ambt, overbrenging van verblijfplaats naar een andere 
gemeente, vertrek naar het buitenland, …) gebeurt eveneens op basis van inlichtingen verstrekt door de Directie 
Protocol. 
 
Indien de betrokkene moet geschrapt worden uit de registers omwille van de neerlegging van het ambt, en er geen 
aanwijzing is van zijn nieuwe verblijfplaats, moet het IT001 (gemeente van verblijf) in het dossier van het 
Rijksregister voortaan worden bijgewerkt met de speciale code 99993. 
 
De code 99993 staat voor :  N : Schrapping - Einde functies 

F : Suppression  - Fin de fonctions 
D : Streichung – Ende aus dem Amt. 

 
 
Wanneer het inlichtingenformulier een aanduiding bevat van de nieuwe verblijfplaats van betrokkene wordt deze 
informatie overgenomen in het informatietype 001 (IT 001) als gemeente van verblijf. 

 
Deze werkwijze is eveneens van toepassing voor de personen in het bezit van een speciale identiteitskaart die 
eventueel zouden zijn ingeschreven in de registers IT 210/2 (bevolkingsregister) of IT 210/3 (ambtenaar EU). 
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F. Suppressie afvoering van ambtswege 

 
O.C. I.T. D DATUM 
1 2 0 0 1 0 D D M M J J J J 

 
 
Toegelaten codes : 
 
- Operatiecode (O.C.)  : 12. 
- Dienstcode (D.)  : 0. 
- Datum   : de datum waarop het College van burgemeester en schepenen of het  

gemeentecollege de beslissing tot intrekking van de afvoering van 
ambtswege heeft genomen. 

 
 
Voorbeeld : 
 
Suppressie op 21 juni 2000 van een afvoering van ambtswege van 17 december 1999 door het Schepencollege van 
Brussel. 
12 / 001 / 0 / 21062000. 
 
Deze suppressie geeft volgende weergave op de R-kaart : 
 
001   19990101  BRUSSEL (1000) (Afvoering van ambtswege van 17 december 1999    
    gesupprimeerd op 21 juni 2000). 
001   19990101  BRUSSEL (1000). 
 
Dus bij een suppressie van een ambtshalve schrapping wordt de laatste gemeente van verblijf automatisch terug 
vermeld met de eerste inschrijvingsdatum met tussen haakjes de vermelding van deze suppressie. 
 
Opmerking : 
 
De annulatie van een ambtshalve schrapping of de inschrijving door een andere gemeente van verblijf dan degene 
die de schrapping deed, kan enkel via de diensten van het Rijksregister. 
 
 

G. Verblijfsverandering van en naar het buitenland 

 
Zowel de afvoering naar het buitenland, als de terugkeer naar België geschieden met de algemene 
structuur.    
 
 
Voorbeeld : 
 
Terugkeer op 8 juni 2000 vanuit Frankrijk naar Edegem. 

10 / 001 / 0 / 08062000 / 11013. 
 
 
Opmerkingen : 
 
� Om een dossier vanuit het buitenland in te voeren is het niet noodzakelijk de laatste Belgische 

gemeente van verblijf te zijn. 
 
� De code 00992 wordt eveneens aangewend bij de uitwijzing uit het land zonder bepaalde 

bestemming. 
De melding van uitwijzing geschiedt in het I.T. 246 (gemeentelijke informatie) en niet in het I.T. 003 
(verblijfsbeslissing). 
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H. Vrijstelling van inschrijving 

 
Volgende categorieën van personen zijn vrijgesteld van inschrijving in de bevolkingsregisters: 
 
1/ de vreemdelingen die deel uitmaken van het diplomatieke korps of die onschendbaarheden genieten 
die analoog zijn met die van het diplomatieke korps; 
 
2/ de Belgische studenten die nooit eerder ingeschreven waren in het Rijk of die het Rijk meer dan 5 jaar 
geleden hebben verlaten, op voorwaarde dat zij tijdelijk enkel in België verblijven om er te studeren. Op 
hun eigen verzoek kunnen zij echter toch worden ingeschreven in de bevolkingsregisters van de 
gemeente waar zij effectief verblijven. 
Dit wordt uitdrukkelijk geregeld in artikel 19 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1992). 
 
3/ Het militair personeel van SHAPE en van de NAVO. Deze vrijstelling geldt voor de periode dat dit 
militair personeel in België is gevestigd in het kader van hun SHAPE- of NAVO- opdracht. 
 
De leden van het burgerlijk personeel, alsmede de personen ten laste van de militairen en van het 
burgerlijk personeel, zijn daarentegen wel onderworpen aan de formaliteiten inzake 
vreemdelingenregistratie en dienen derhalve te worden ingeschreven in de bevolkingsregisters.  
 
Hierbij dient te worden verwezen naar de omzendbrieven dd. 10 maart 1967 en 21 mei 1968 van de 
Minister van Justitie. 
 
De vrijstelling van inschrijving wordt in het I.T. 001 met de algemene structuur ingebracht. 
Hierbij vult men voor de plaats de bijzondere code 99995 in. 
 
 
Voorbeeld : 
 
Vrijstelling van inschrijving op 29 mei 2000. 
10 / 001 / 0 / 29052000 / 99995. 
 
 
Opmerkingen : 
 
� Deze bijzondere code kan enkel aangewend worden in een dossier waarvan de persoon niet de 

Belgische nationaliteit bezit. 
 
� Bij inbreng van deze bijzondere code heeft de laatste gemeente van verblijf geen enkele toegang 

meer tot het dossier.  De bijwerkingen dienen te worden toegezonden aan de diensten van het 
Rijksregister. 
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I. Overleden persoon 

 
� Het overlijden van een persoon wordt automatisch bijgewerkt in het I.T. 001 bij de invoering van het 

I.T. 150 (overlijden). 
 
� Indien de genoemde automatische aanpassing niet zou hebben plaatsgevonden, kan de bijwerking 

geschieden met de algemene structuur.  Hierbij gebruikt men de bijzondere code 99990.  
 
Voorbeeld : 

 
Overlijden op 11 juni 2000. 
10 / 001 / 0 / 11062000 / 99990. 

 
Opmerking : 

 
Bij inbreng van de code "overleden" heeft de laatste gemeente van verblijf nog enkel toegang tot het 
dossier voor het bijwerken van het aktenummer. Eventuele andere bijwerkingen dienen te worden 
toegezonden aan de diensten van het Rijksregister. 
 
 

J. Afwezig verklaard 

 
Er werd vastgesteld dat bepaalde gemeenten de fictieve code 99996 voor een persoon die afwezig 
wordt verklaard rechtstreeks invoeren in het IT001. 
De afwezigverklaring is echter enkel voorzien voor de juridische procedure die hiertoe kan leiden.  
 
Het invoeren van de beslissing houdende de verklaring van afwezigheid moet verplicht worden 
ingevoerd in het IT 151, en heeft tot gevolg dat het IT001 (gemeente van verblijf) in het dossier van de 
afwezig verklaarde door autogeneratie automatisch wordt gewijzigd.  
 
De rechtstreekse invoering van de verklaring van afwezigheid in het IT001 is niet toegelaten. 
 

K. Collectieve bijwerking 

 
Meestal gebeurt de verandering van verblijfplaats met het ganse huisgezin.  In dit geval is het verkieslijk 
het I.T. 001 van het gezin bij te werken door gebruik te maken van de algemene structuur, doch met 
dienstcode 3.  Zodoende zal de informatie 001 gegenereerd worden voor alle nationale nummers die in 
het I.T. 140 bij de referentiepersoon van het gezin opgenomen zijn. 
Deze procedure kan niet toegepast worden indien de code "plaats in het gezin" gelijk is aan 01 
(alleenstaand) of 20 (in gemeenschappen). 
 
Opmerkingen : 
 
� Bij toepassing van deze structuur dient men voorafgaandelijk vast te stellen of alle leden van het 

gezin wel degelijk naar hetzelfde domicilie verhuizen.  Is dit niet het geval moet voor ieder gezinslid 
de bijwerking met algemene structuur en dienstcode 0 (nul) geschieden. 

 
� Een gelijkaardige procedure is voorzien bij het I.T. 020 (adres). 
 
 
Maandelijkse lijsten van afschrijvingen. 
 
Om met zekerheid de afschrijvingen van inwoners uit het bevolkingsbestand te kunnen vaststellen, kan 
de gemeente via de abonnementsaanvraag voor exploitatiewerken, maandelijks de zogenaamde 
mutatielijsten bekomen, die de loop van de bevolking betreffen, namelijk de aankomsten in, de 
vertrekkers uit en de adreswijzigingen binnen de gemeente.  Voor nadere bijzonderheden, zie de 
brochure over de "Exploitatiewerken". 
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L. Fictief adres voor NIS-code 21099 (D.V.Z.) in de gemeente van verblijf (IT001) 

 
In 2007 werd de NIS-code 21099 gecreëerd voor de Dienst Vreemdelingenzaken in het informatietype 001 
om te vermijden dat Brussel als gemeente van verblijf zou worden vermeld voor alle personen die door de 
Dienst Vreemdelingenzaken werden gecollecteerd in het wachtregister. Momenteel zijn twee adressen 
verbonden aan deze code 21099, nl. Koning Albert II-laan, 8 en Antwerpsesteenweg, 59. 
 
Vanaf 10 juli 2012 zal enkel het volgend fictieve adres – “Onbekend” – worden toegelaten; het zal de 
volgende informatiegegevens bevatten: postcode = 0000, straatcode = 9999, huisnummer = 0000.  
(Opmerking: de twee hogergenoemde adressen blijven opgenomen in de dossiers waar reeds een code 
21099 was geregistreerd). 
 
Dit fictief adres kan voortaan eveneens gebruikt worden voor een collecte waarbij de NIS-code 21099 
ingevoerd wordt als gemeente van verblijf. De bijwerking van het IT020 (adres van de hoofdverblijfplaats) is 
eveneens mogelijk. Het indexveld mag niet worden ingevuld. 
 
Een ondervraging 36 in het Rijksregister – alle inwoners op een bepaald adres – zal geen enkele persoon 
weergeven die is ingeschreven op het fictief adres. 
 
  
De afdruk van het nieuwe fictieve adres in een dossier ziet er als volgt uit. 
 
Transactie 61 
 
N 020(ADR) 02.01.2012 0000/9999/Onbekend,0 
F 020(ADR) 02.01.2012 0000/9999/Inconnu ,0 
D 020(ADR) 02.01.2012 0000/9999/Onbekend,0 
 
 
 
Transactie 79 
 
N 020 02.01.2012 Adres : 0000 Onbekend,0 
F 020 02.01.2012 Adresse : 0000 Inconnu ,0 
D 020 02.01.2012 Anschrift : 0000 Onbekend,0 
 
 
Opmerking: er wordt geen vertaling in het Duits voorzien wegens problemen in het vertaalbestand van de 
openbare wegen waar enkel de combinaties Nederlands-Frans of Frans-Duits zijn toegelaten voor de 
benaming van de straten. 
 
 
 


