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I.T. 002 - REFERENTIEDOSSIER 
 
 

Algemeenheden 
 

Deze informatie beoogt de invoering van een Rijksregisternummer in een geannuleerd dossier, wat 

betekent dat het dossier in kwestie een ander identificatienummer heeft bekomen. 

Het nieuw dossier neemt geenszins automatisch de inhoud van het vorige dossier over.  

 

Bovendien wordt de rechtvaardiging van de annulatie van het dossier opgenomen. 

 

Opmerking :  
 
Het uitvoeren van deze informatie geschiedt door tussenkomst van de centrale diensten van het 
Rijksregister, aangezien het betrokken dossier geannuleerd wordt. 
 
Alle aanvragen tot vernietiging (annulatie) van een Rijksregisternummer moeten schriftelijk worden 
gestuurd naar volgend adres: Rijksregister, Dienst Codering, Park Atrium, Koloniënstraat 11 te 1000 
Brussel, of per fax op nr. 02 518 21 50, of via e-mail: IPIB-Annul@rrn.fgov.be. 
  
De actieve of aangevraagde identiteitsdocumenten in België moeten voorafgaandelijk worden 
geannuleerd; het correcte dossier moet aangemaakt en verrijkt worden, eventueel door tussenkomst van 
de bevoegde regionale afvaardiging van het Rijksregister 

 

Bestanddelen 
 

a) Deze informatie bevat : 

 

- De datum   :  de datum van de annulatie van het dossier;  

- Het Rijksregisternummer :  van het referentiedossier; 

- Code rechtvaardiging van de annulatie (C.R.) : 

 

Code C.R. N 

00  

01 Het dossier wordt gecreëerd terwijl de persoon niet voldoet aan de 
inschrijvingsvoorwaarden 

02 Fout in de geboortedatum of betreffende het geslacht bij de verzameling 
(geblokkeerd 07.04.2020 – zie codes 08, 09 of 10) 

03 Er bestaan twee identificatienummers voor dezelfde persoon 

04 Verzameling van meerdere dossiers per vergissing (programmafout) 

05 Geslachtsverandering 

06 Incorrecte Identiteit 

07 Stopzetting procedure schijnrelatie 

08 Fout in de geboortedatum bij de verzameling 

09 Fout betreffende het geslacht bij de verzameling 

10 Fout in de geboortedatum en betreffende het geslacht bij de verzameling 
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b) Structuur 

 

O.C. I.T. D DATUM 

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

 

RIJKSREGISTERNUMMER C.R. 

N N N N N N N N N N N N N 

 

 

Toegelaten operatiecodes  : 10, 12 en 13 

 

 

c) Deze structuur is van toepassing vanaf 15 september 2015. De oude structuur (dit is zonder 

vermelding van de rechtvaardiging van de annulatie) blijft bewaard in de eerder geannuleerde 

dossiers. 

 

 

 

Controles 
 

• Toevoeging van een verplicht veld “Rechtvaardiging van de annulatie” in het IT002. 
 

• Een informatie IT002 moet verplicht aanwezig zijn in het geannuleerde dossier. 
 

• Wanneer een dossier wordt gecollecteerd hoewel de persoon niet in de voorwaarden was om te 
worden ingeschreven, wordt geen referentiedossier opgemaakt en moet het rijksregisternummer 
ingevuld worden met nullen.  

 

Indien de gemeente nadien vraagt om het dossier opnieuw te activeren, wordt het IT002 niet 
geannuleerd, maar wel “gesupprimeerd” (OC 12), met andere woorden een einddatum wordt 
toegevoegd op het moment van reactivering. 
 
Dit is enkel het geval voor vreemdelingen. In de oude reeds eerder geannuleerde dossiers werd 
voor deze dossiers een rechtvaardiging opgenomen in het IT246 (Gemeentelijke informatie). 
 

• Toevoeging van een controle op de aanwezigheid van een IT002 bij de registratie van een code 
99994 (geannuleerd dossier) in het IT001. 
 

• De rechtvaardigingscode “00” wordt verworpen. 
 


