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I.T. 007 – TIJDELIJKE AANWEZIGHEID 
 
 

Algemeenheden 
 
Deze informatie heeft tot doel de tijdelijke aanwezigheid in België om studieredenen te registreren. 
 
 

Samenstelling 
 
De informatie bevat : 
 
- de datum van de aanvang van de tijdelijke aanwezigheid, onder de vorm DD (dag) MM (maand) 

JJJJ (jaar); 
 
- de numerieke codes met betrekking tot IT 007 bestaan uit twee cijfers (codes 03, 04, 05, 06, 07 en 

08); zij hebben betrekking op volgende gevallen : 
 

 

CODE REFERENTIE 

03 vreemde studenten (art. 58 tot 61 van de wet van 15 december 1980) 

04 familielid (03) 

05 studenten (beperkt verblijf,  art. 9 en 13 van de wet van 15 december 1980) 

06 familielid (05) 

07 studenten EU (art. 50 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981) 

08 familielid (07) 

 
 
- de vervaldatum (DDMMJJJJ), dit wil zeggen de datum waarop betrokkene België terug zal moeten 

verlaten. 
 
- de toegestane operatiecodes zijn 10 en 13. 
 
Er wordt een historiek bijgehouden van dit informatietype. 

 

Opmerkingen: 
 

1. De codes die aanduiden of het om een student (=1) gaat, of om een persoon die om familiale 
redenen in België verblijft (=2) zijn niet meer geldig vanaf 30 november 1998.  De codes 1 en 2 
zullen echter bewaard blijven in het centraal bestand voor wat de informatiegegevens betreft die 
vóór deze datum werden ingevoerd. 

 
2. Met toepassing van de nieuwe reglementering voor de inschrijving van de EU-burgers in de 

bevolkingsregisters vanaf 1 juni 2008 wordt geen vervaldatum meer vermeld op de verklaring van 
inschrijving. Er werd bijgevolg een nieuwe structuur zonder vervaldatum gecreëerd voor de codes 07 
en 08. 
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Structuur 
 

Structuur met vervaldatum 
 

O.C. I.T. D. DATUM CODE INFO 
N N 0 0 7 0 D D M M J J J J N N 

 
VERVALDATUM 

D D M M J J J J 
 
 

Structuur zonder vervaldatum (vanaf 1 juni 2008 – enkel voor code 07 en 08) 
 

O.C. I.T. D. DATUM CODE INFO 
N N 0 0 7 0 D D M M J J J J N N 

 
 
 

Controles 
 

- De persoon moet vreemdeling zijn. De codes moeten 03, 04, 05, 06, 07 of  08 zijn. 
 

- Betrokkene moet in een Belgische gemeente verblijven. 
 

- Vervaldatum > informatiedatum; de vermelding van de twee eerste cijfers van het jaar moet 19 of 
20 zijn. 
 

- Er is geen datumcontrole voorzien voor het invoeren van de nieuwe codes (03, 04, enz.); de oude 
codes kunnen naar de nieuwe codes omgezet worden. 

 
 
 
 
 
 


