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I.T. 028 – VOORLOPIGE INSCHRIJVING 
 
 

Algemeenheden 
 

Het nieuwe1 artikel 1, §1, 1°, tweede lid van de wet van 19 juli 1991 bepaalt dat “De personen die zich 
vestigen in een woning waarin permanente bewoning niet is toegelaten om redenen van veiligheid, 
gezondheid, urbanisme of ruimtelijke ordening, zoals vastgesteld door de daartoe bevoegde 
gerechtelijke of administratieve instantie, door de gemeente enkel voorlopig kunnen worden 
ingeschreven in de bevolkingsregisters. Hun inschrijving blijft voorlopig zolang de hiertoe bevoegde 
gerechtelijke of administratieve instantie geen beslissing of maatregel heeft genomen om een einde te 
maken aan de aldus geschapen onregelmatige toestand. De voorlopige inschrijving neemt een einde 
zodra de personen de woning hebben verlaten of een einde wordt gesteld aan de onrechtmatige 
toestand”. 
  
 
De termijnen van 3 maanden en 3 jaar waarover de gemeentebesturen beschikten om administratieve 
en/of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen deze ongewenste bewoning, worden geschrapt.  
 
De voorlopige inschrijving blijft dus voorlopig zolang de hiertoe bevoegde administratieve of 
gerechtelijke instantie geen enkele beslissing heeft genomen om een einde te maken aan de aldus 
geschapen onregelmatige toestand. Deze bepaling is enkel van toepassing op de voorlopige 
inschrijvingen uitgevoerd vanaf 1 januari 2016.  
 
 
Ten einde het onderscheid te maken met de vorige toestand moet het IT 028 voor de registratie van 
de voorlopige inschrijving vanaf 1 januari 2016 worden bijgewerkt met een “code 5 – voorlopige 
inschrijving”. 
 

Bestanddelen 
 

Informatiedatum : Dit is de datum waarop de voorlopige inschrijving aanvang neemt. 
 
Code :    5. 
 
Einddatum : In de meeste gevallen zal bij de aanvang van de voorlopige inschrijving niet 

voorzien worden in een einddatum. In dat geval moet deze aangevuld worden 
met 8 nullen. 

  
   

Structuur 
 

Met operatiecode 10 
 

 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM CODE EINDDATUM 

1 0 0 2 8 0 D D M M J J J J 5 D D M M J J J J 

 

 

 

 

                         

1 Wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse zaken (B.S. van 30 november 2015). 



IT028 – Versie 01.02.2020 Pagina 2 
 

Met operatiecode 12  
 

 

De beëindiging van de voorlopige inschrijving wordt ingevoerd met een OC 12, op de datum van het 
feit. 
 

 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM EINDDATUM 

1 2 0 2 8 0 D D M M J J J J D D M M J J J J 

 

Opmerkingen 

 
De oude structuren blijven bewaard voor de informatie die reeds aanwezig is in de dossiers. 
 
De vermelding “voorlopige inschrijving” moet eveneens worden aangebracht op alle attesten die de 
burger zal aanvragen.  
 

 

 

Automatische suppressie  
 

 
Volgens de huidige reglementering wordt eenieder, van wie de hoofdverblijfplaats ontegensprekelijk is 
vastgesteld in gebouwen waar permanente bewoning niet is toegelaten om reden van veiligheid, 
gezondheid, urbanisme of ruimtelijke ordening, door de gemeente voorlopig ingeschreven aan dat 
adres in de bevolkingsregisters. 
 
De voorlopige inschrijving blijft voorlopig zolang de ter zake bevoegde administratieve of gerechtelijke 
instantie geen enkele beslissing genomen heeft om een einde te stellen aan de aldus geschapen 
onregelmatige situatie. 
 
De voorlopige inschrijving neemt een einde zodra de betrokkenen de woning hebben verlaten of zodra 
een einde wordt gesteld aan de onrechtmatige toestand. 
 
De programma’s worden aangepast zodat bij een verhuis het IT028 automatisch wordt 
gesupprimeerd. 
Wanneer de betrokkene verhuist naar een adres waarop de voorlopige inschrijving opnieuw van 
toepassing is, moet het IT028 opnieuw worden ingevoerd.  
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Voorlopige Inschrijving – Onderrichtingen van toepassing vóór 1 januari 

2016 

Algemeenheden 
 
Deze informatie heeft tot doel het verloop van de juridische acties te registreren voor de personen, 
waarvan het nog niet vaststaat dat zij op de plaats waar zij hun woonplaats gevestigd hebben, kunnen 
ingeschreven worden (art. 16, § 2, 2°, 3° en 4° van het K.B. van 16 juli 1992 betreffende de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister).   
 
Worden achtereenvolgens vermeld : 
 
- de voorlopige inschrijving en de datum waarop deze komt te vervallen en vóór de welke dus een  

juridische actie dient gestart te worden; 
 
- het feit dat een juridische actie gestart is en de uiterlijke datum waarop een beslissing dient  

genomen te worden; 
 
- het resultaat van de juridische actie met opgave van de datum van uitvoering en van de  

referenties van deze juridische actie. 
 
Opmerking : 

 
Dit informatietype heeft niet tot doel het begrip "precair statuut" te registreren. 
 
 

Bestanddelen 
 
De informatie bevat : 

 
- de datum waarop de voorlopige inschrijving heeft plaatsgevonden ingevolge de aanvraag van 

betrokkene tot inschrijving, de datum op dewelke de juridische of administratieve procedure 
gestart is, of de datum op dewelke een juridische of administratieve beslissing is genomen ; 
 
 

- de code die weergeeft of het gaat om : 
 

• een voorlopige inschrijving = 1; 

• een juridische of administratieve actie = 2; 

• een juridische of administratieve  actie die de verwijdering oplegt = 3; 

• een juridische of administratieve beslissing die toelating geeft om te blijven = 4; 
 

- de vervaldatum bestaat uit 8 cijfers (DDMMJJJJ); “vervaldatum" die weergeeft ingeval van : 
 
- voorlopige inschrijving wanneer op zijn laatst de juridische actie dient gestart te worden; 
- juridische actie wanneer ten laatste een juridische beslissing dient gestart te worden; 
- juridische beslissing wanneer deze ten uitvoer dient gebracht te worden. 

 
In geval van een code 4 zal de vervaldatum bestaan uit 8 nullen. 

 
 

- een grafiek die voor code 3 en 4 de referenties weergeeft van de administratieve of gerechtelijke 
beslissing. 
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Structuur 
 
 

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

N N 0 2 8 0 D D M M J J J J N 

 

VERVALDATUM GRAFIEK 

D D M M J J J J X …………… X 

max. 40 alfanumerieke tekens 
 

 

Historiek is voor dit informatietype toegestaan. 
 
De toegestane operatiecodes zijn :  10, 11, 12 en 13. 
 
 
 

Volgende controles worden uitgevoerd : 
 

- de gewone datumcontroles; 
 

- indien code = 1 dient de vervaldatum = of < datum + 3 maanden; 
 

- indien code = 2 dient de vervaldatum = of < datum van de code 1 + 3 jaar; 
 

- bij OC 10 dient de meest recente 001 een Belgische gemeente te zijn. 
 
 
Ingeval van invoer van een nieuw IT 001 = buitenland zal het meest recente IT 028 automatisch 
gesupprimeerd worden. 

 


