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I.T. 214 – AANGEGEVEN ADRES 
 

Algemeenheden 
 
 

Het koninklijk besluit van 18 juli 2001 (B.S. van 14 augustus 2001) heeft het koninklijk besluit van 1 
februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot 
aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren, 
gewijzigd. 
 
Overeenkomstig deze reglementering dient het adres, dat door de asielzoekers opgegeven wordt bij 
de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, 
de directeurs van de opvangcentra voor vluchtelingen en de Raad van State, opgenomen te worden in 
het wachtregister. 
 
De voornoemde overheden mogen het IT 214 invoeren en bijwerken, meer bepaald : 
 

de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), 
het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), 
de Raad van State (RVS), 
de directeurs van de opvangcentra voor vluchtelingen, 

 
 

De toegang tot het IT 214 wordt beperkt tot de volgende instanties of overheden : 
 

de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), 
het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), 
Fedasil 
de Raad van State (RVS), 
de directeurs van de opvangcentra voor vluchtelingen, 
de gemeenten. 

 

Structuur 
 
Toegelaten operatiecodes :  10 (invoering en bijwerking) 

13 (annulatie). 
 
Er wordt een historiek bijgehouden. 
 

OC IT D INFORMATIEDATUM 
1 0 2 1 4 0 D D M M J J J J 

 
C POSTCODE STRAATCODE HUISNR. INDEX APPT 
N N N N N N N N N N N N N     

 
-  C =  code van het organisme dat de informatie invoert of bijwerkt : 

 1 = Dienst Vreemdelingenzaken – DVZ 
 2 = Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen – CGVS 
 3 = Raad van State – RVS 
 6 = directeurs van de opvangcentra voor vluchtelingen 
 8 = FEDASIL 

 
- postcode/straatcode/huisnummer/index appartement : zelfde structuur als bij het informatietype 

020 (adres). De laatste rubriek, nl. de appartementsindex, is facultatief. 


