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Inleiding
1

Met toepassing van het koninklijk besluit van 3 juli 2019 moet een aantal informatiegegevens betreffende de
voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling geregistreerd worden in de bevolkingsregisters.
Deze informatiegegevens worden geregistreerd om de bevoegde overheden de mogelijkheid te bieden de voogd
of, in voorkomend geval, de voorlopige voogd van een niet-begeleide minderjarige te contacteren, opdat deze
laatste wettelijk vertegenwoordigd zou kunnen worden in zijn/haar contacten met die overheid

Algemeenheden
Het informatietype 128 voorziet in de registratie van de namen, de voornamen en de rijksregisternummers van de
voogd, de voorlopige voogd of de voogd ad hoc van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV),
alsook de datum van de aanwijzing en de datum van de beëindiging van de voogdij.
De namen en de voornamen worden opgehaald via de link met het rijksregisternummer van de voogd.
Er is geen autogeneratie naar het dossier van de voogd.
De dienst Voogdij (FOD Justitie) is uitsluitend gemachtigd om de dossiers bij te werken.
Het IT128 kan geraadpleegd worden door de Dienst Voogdij, de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, de gemeenten, de parketten en de
politiediensten.
De diensten van het Rijksregister kan het IT128 eveneens raadplegen en bijwerken.
Er wordt een historiek bewaard van de verschillende voogden van de NBMV.

Bestanddelen
Informatiedatum:

de informatiedatum bevat de datum van de aanwijzing.

Rijksregisternummer:

het rijksregisternummer van de voogd; dit is een verplicht informatiegegeven.

Datum beëindiging:

de datum van beëindiging is facultatief.

Statuut:

het statuut van de voogd; dit is een verplicht informatiegegeven.
Deze kan 3 waarden aannemen:

1 = voorlopige voogd
2 = voogd
3 = voogd ad hoc

1
Koninklijk besluit van 3 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die
opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde nieuwe informatiegegevens betreffende
de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren (B.S. van 14 februari 2020, Ed. 2).
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Structuren
Structuur met OC 10 - bijwerking
toevoeging van een nieuw informatiegegeven
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Rijksregisternummer voogd

Datum beëindiging

Statuut van de voogd

nn=”xxxxxxxxxxxx”

terminationdate=”xxxxxxxx”

status=”x”

Voorbeeld:
14032500148/101280/01062019/nn=”750221100185”terminationdate=”01082021”status=”1”
Omschrijving:
14032500148 : het rijksregisternummer van de NBMV; het dossier waarin de informatie moet worden bijgewerkt.
101280 : operatiecode, IT en dienstcode voor de transactie.
01062019 : informatiedatum van het IT, dit is de datum van de aanwijzing.
nn=”750221100185” : het rijksregisternummer van de voogd.
terminationdate=”01082021” : de datum van de beëindiging van de voogdij.
status=”1” : het statuut van de voogd.

Structuur met OC 12 – suppressie
vermelding van een suppressiedatum
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Voorbeeld:
14032500148/121280/01062020
Omschrijving:
14032500148 : het rijksregisternummer van de NBMV; het dossier waarin de informatie moet worden bijgewerkt
met een suppressiedatum..
121280 : operatiecode, IT en dienstcode voor de transactie.
01062020 : suppressiedatum van het IT.
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Structuur met OC 13 – annulatie
verwijderen van een bestaand informatiegegeven
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Voorbeeld:
14032500148/131280/01062019
Omschrijving:
14032500148 : het rijksregisternummer van de NBMV; het dossier waarin de informatie moet worden verwijderd.
131280 : operatiecode, IT en dienstcode voor de transactie.
01062019 : informatiedatum van het IT dat moet verwijderd worden.

Structuur met OC 10 en dienstcode 1
Deze structuur is van toepassing voor de bijwerking van een dossier van een NBMV die
ouder is dan 18 jaar, in geval van discordantie tussen de reële leeftijd en de verklaarde leeftijd
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Rijksregisternummer voogd

Datum beëindiging

Statuut van de voogd

nn=”xxxxxxxxxxxx”

terminationdate=”xxxxxxxx”

status=”x”

Controles
•
•
•
•
•
•
•

Er moet een reëel rijksregisternummer worden vermeld.
De datum van beëindiging moet een geldige datum voorstellen.
Het statuut van de voogd heeft de waarde 1, 2 of 3.
De informatie moet bijgewerkt worden in het dossier van een persoon die jonger is dan 18 jaar.
In geval van discordantie tussen de reële leeftijd en de verklaarde leeftijd
zie structuur met dienstcode 1.
De datum van de aanwijzing ligt voor, of is gelijk aan de dag van de bijwerking.
De datum van beëindiging mag niet vóór de informatiedatum liggen.
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