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I.T. 006 – LAND EN PLAATS VAN HERKOMST 
 

Algemeenheden 
 
Deze informatie heeft tot doel de datum van de aankomst in België van een Belg of van een vreemdeling 
op te nemen, alsook het land van herkomst en, indien bekend, de plaats in dat land. 

 
 

Bestanddelen 

  
a) datum van de aankomst in België : indien deze datum niet gekend is moet de datum van inschrijving 

in de gemeente, ofwel een fictieve datum (8 cijfers) genomen worden. 
 

b) plaats van herkomst 
 

Dit element omvat : 
 
- hetzij de plaatsnaam, voluit geschreven, gevolgd door de code van het land tussen haakjes. 
- hetzij alleen de code van het land tussen haakjes. 
 
De voluit geschreven informatie, haakjes en landencode inbegrepen mag niet meer dan 40 tekens 
bedragen ; in deze informatie mogen geen vier opeenvolgende numerieke tekens voorkomen. 
 

Toegestane operatiecodes : 10, 11, 13, 17 en 20. 
 
 
 

Structuren 
 

a. de plaatsnaam is bekend  

 
O.C. I.T. D. DATUM PLAATS  
N N 0 0 6 0 D D M M J J J J X X X X X X 

      max. 40 tekens 
 

LAND 
( N N N  ) 

 
 

b. de plaatsnaam is onbekend 
 

O.C. I.T. D. DATUM  LAND 
N N 0 0 6 0 D D M M J J J J ( N N N   ) 
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Voorbeelden 
 
10/006/0/15062000/Boekarest (124) 
10/006/0/15062000/(124) 
 
 

Controles 
 
a) De code tussen haakjes moet een landencode zijn. 

 
b) De informatie moet minstens een landencode bevatten. 

De speciale codes (staatlozen, vluchtelingen) zijn uitgesloten. 
 

c) Waarschijnlijkheid met de inhoud van de informatie 001 is vereist: 
 

(1) is er slechts één informatie 001 (geen historiek), dan dient de datum van de informatie 006 
ouder of gelijk te zijn aan die van de informatie 001. 
 

(2) zijn er meer informaties 001, dan moet de datum van de informatie 006 onmiddellijk recenter 
zijn dan de overeenstemmende datum van een landencode of van de code 99991, en 
onmiddellijk ouder dan of gelijk aan de overeenstemmende datum van een NIS-code van 
een Belgische gemeente. 
 

(3) de informatie 001 die onmiddellijk volgt op of gelijk is aan de datum van de informatie 006, 
moet als NIS-code een code hebben van een Belgische gemeente. 

 


