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I.T. 198 – ARBEIDSKAART (VREEMDELINGEN) 
 

 

Algemeenheden 
 

De informatiegegevens die specifiek betrekking hebben op vreemdelingen die zich vestigen in een 

Belgische gemeente omvatten : 

 

- de beroepskaart, gekenmerkt door het I.T. 197; 

- de arbeidskaart, gekenmerkt door het I.T. 198; 

- het nummer van de Dienst Vreemdelingenzaken, gekenmerkt door het I.T. 200. 

 

 

Opmerking 

 

De uitreiking van de beroeps- en arbeidskaarten valt vanaf 1 januari 2015 onder de bevoegdheid van de 

Gewesten. 

 

De informatiegegevens met betrekking tot bovenvermelde documenten worden respectievelijk in IT 197 

en 198 van het Rijksregister opgeslagen. De structuren van de IT 197 en 198 in het Rijksregister worden 

niet gewijzigd. 

De enige aanpassing bestaat erin dat een voorvoegsel wordt toegevoegd ter aanduiding van het gewest 

dat het document heeft uitgereikt, namelijk: VG = Vlaams Gewest, RW = Waals Gewest, en BR = 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 

Samenstelling 
 

- De arbeidskaart wordt afgeleverd aan iedere vreemdeling van buiten de E.U. die in België werkt als 

werknemer.   Ook hier zijn er sommige categorieën van vreemdelingen die zijn vrijgesteld van de 

verplichting houder te zijn van een arbeidskaart. 

 

- Deze kaart bevat, zoals de beroepskaart, de datum van aflevering, het nummer van de kaart en de 

vervaldatum. 

 
-  

 

Structuur 
 
 

O.C. I.T. D. DATUM 

  1 9 8  D D M M J J J J 

 

 

KAARTNUMMER VERVALDATUM 

X    X D D M M J J J J 
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Toegelaten codes : 

 

• Operatiecode (O.C.) : 10, 11, 12, 13 en 20. 

 

• Dienstcode   (D) : 0 

 

• Datum    :  is de datum waarop de geldigheid van de kaart aanvangt. 

 

• Kaartnummer   : is een nummer bestaan uit de hoofdletter A, B of C gevolgd  

door een reeks cijfers. 

 

• Vervaldatum  : is de datum waarop de geldigheid van de kaart vervalt. 

 

 

 
 

Vanaf 01.01.2015 zullen de drie letters voor de arbeidskaart, naargelang het type (A, B of C), 

eveneens voorafgegaan worden door de afkorting voor het betrokken Gewest – zie opmerking 

hierboven. 

 

Voorbeeld:  RW1091021  = arbeidskaart type A uitgereikt door het Waalse Gewest  

 

   RW  - de code voor het gewest (2 tekens); 

   A   - type arbeidskaart (1 teken); 

   10910215 - volgnummer (6 tot 10 tekens naar gelang het gewest). 

 

 

 


