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I.T. 021 – GEDEELD VERBLIJF 
 

Algemeenheden    
 

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de kwestie naar boven van de bepaling van het adres 

van inschrijving in de bevolkingsregisters van de niet-ontvoogde minderjarigen.  

 

In een aantal gevallen verblijven de kinderen grotendeels bij één van de ouders. De minderjarige wordt 

dan ingeschreven op het adres waarop hij/zij zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft, namelijk de plaats waar 

hij/zij het grootste deel van het jaar verblijft, overeenkomstig de algemene regels zoals bepaald in de wet 

van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en 

de verblijfsdocumenten.    

 

De mogelijkheid wordt gecreëerd om, in hoofde van de huisvesting verlenende ouder, te vragen om in 

het dossier van de niet-ontvoogde minderjarige het feit te vermelden dat deze minderjarige af en toe of 

voor de helft van de tijd verblijft bij deze huisvesting verlenende ouder, namelijk de ouder bij wie hij/zij 

niet ingeschreven is op zijn/haar hoofdverblijfplaats. 

 

Artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die 

opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister wordt aangevuld als volgt
1
: 

 

“31° de vermelding van het feit dat de minderjarige gedeeltelijk, al dan niet op gelijkmatig 

verdeelde wijze, bij de huisvesting verlenende ouder verblijft, namelijk de ouder bij wie de 

minderjarige niet ingeschreven is als hebbende aldaar zijn/haar hoofdverblijfplaats, op basis van 

een gerechtelijke beslissing of een gezamenlijk akkoord tussen de ouders wat de huisvesting van 

de minderjarige betreft, in toepassing van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek; deze 

vermelding wordt doorgevoerd op verzoek van de huisvesting verlenende ouder;        

 

32° de vermelding van het feit dat de huisvesting verlenende ouder, in de zin van punt 31°, één of 

meerdere van zijn/haar minderjarige kinderen tegenover welke de afstamming vastgesteld is, 

gedeeltelijk opvangt, al dan niet op gelijkmatig verdeelde wijze, op basis van een gerechtelijke 

beslissing of een gezamenlijk akkoord tussen de ouders wat de huisvesting van de minderjarige 

betreft, in toepassing van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek; de identiteit van de betrokken 

minderjarige(n) wordt eveneens vermeld.” 

 

Het IT021 voorziet in het opnemen van deze informatie in de  bevolkingsregisters :  

IT 021 – Gedeeld verblijf (G.V) – Hébergement partagé (H.P) – Geteilte Unterbringung (G.U). 

 

 

Het IT021 zal worden opgenomen in het dossier van het kind en dat van de huisvesting verlenende 

ouder.  

Op deze manier kan de gemeente waar het kind is ingeschreven in de bevolkingsregisters nagaan wie 

aan deze maatregel van gedeelde huisvesting is onderworpen. 

 

De gemeente waar het kind kan verblijven zonder er ingeschreven te zijn, kan nagaan wie aan deze 

maatregel van gedeelde huisvesting is onderworpen door controle van de actieve IT 021 van de ouders 

die in de gemeente wonen (in dit IT wordt het Rijksregisternummer van het kind vermeld, of zijn naam en 

voornaam in geval een fictief Rijksregisternummer). 

Voor deze gemeente kan de informatie nuttig blijken om bijvoorbeeld  kortingen of faciliteiten te 

verstrekken aan dat kind, bijvoorbeeld een verminderd tarief voor het zwembad. 

                         

1
 Koninklijk besluit van 26 december 2015 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 een informatiegegeven 
betreffende de verdeelde huisvesting van de minderjarigen te registreren (B.S. van 5 februari 2016).     
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Bestanddelen 
 

• Informatiedatum : begindatum van de huisvesting; dit is de datum van de aanvraag door  
de huisvesting verlenende ouder. 

 

• Rol   : 01 –  Gehuisvest door de persoon wiens Rijksregisternummer is  
vermeld in IT 021; 

02 – Huisvesting verlenende ouder van het kind wiens  
Rijksregisternummer of naam/voornaam is vermeld in IT 021. 

 

• Rijksregisternummer : Rijksregisternummer van het dossier van het kind of van de ouder. 
 
 
 
De bijwerking (toevoeging, wijziging, suppressie, …) wordt uitgevoerd in het dossier van de ouder, met 
autogeneratie in het dossier van het kind. Het omgekeerde is niet toegestaan. 
 
Het identificatienummer wordt opgenomen in het IT; de naam en voornaam in geval van een fictief 
Rijksregisternummer. 
 
Er wordt een historiek van de informatiegegevens bijgehouden, maar er is slechts één gegeven geldig 
(zonder einddatum) per rijksregisternummer van de ouder of het kind. 
 
Er kunnen meerdere informaties actief zijn bij de ouder, maar slechts één bij het kind. 
 
De informatie wordt weergegeven in de transacties voor de gemeenten : 61 en 79. 

 

De beëindiging van het gedeeld verblijf wordt ingevoerd met een operatiecode 12 (suppressie). 

 

Structuur met reëel Rijksregisternummer 
 

 

OPERATIECODE 10 

 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM ROL RIJKSREGISTERNUMMER 

1 0 0 2 1 0 D D M M J J J J 0 2 N N N N N N N N N N N 

 

 

OPERATIECODE 12 

 

O.C. I.T. D. SUPPRESSIEDATUM RIJKSREGISTERNUMMER KIND 

1 2 0 2 1 0 D D M M J J J J N N N N N N N N N N N 

 

 

OPERATIECODE 13 

 

O.C. I.T. D. ANNULATIEDATUM RIJKSREGISTERNUMMER KIND 

1 3 0 2 1 0 D D M M J J J J N N N N N N N N N N N 
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Structuur met fictief  Rijksregisternummer 

 

 

OPERATIECODE 10 

 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM ROL FICTIEF RIJKSREGISTERNUMMER KIND 

1 0 0 2 1 0 D D M M J J J J 0 2 N N N N N N N N N N N 

 

Codes naam en voornamen (max. 10 codes) 

          

 

De identificatie van het kind gebeurt met een fictief Rijksregisternummer van 11 cijfers waarvan de eerste 6 cijfers 

de geboortedatum zijn, in de volgorde jaar-maand-dag, gevolgd door 999-00 voor een jongen en door 000-00 

voor een meisje.  Op dit fictief nummer volgen de codes van de naam en voornamen, met een maximum van 10 

codes. 

 

 

OPERATIECODE 12 

 

O.C. I.T. D. SUPPRESSIEDATUM FICTIEF RIJKSREGISTERNUMMER KIND V 

1 2 0 2 1 0 D D M M J J J J N N N N N N N N N N N N 

 

 

 

OPERATIECODE 13 

 

O.C. I.T. D. ANNULATIEDATUM RIJKSREGISTERNUMMER KIND V 

1 3 0 2 1 0 D D M M J J J J N N N N N N N N N N N N 

 

In geval van meerdere, identieke fictieve rijksregisternummers (bijv. bij meerlingen) kan een volgnummer (V) 

worden toegevoegd aan het einde van de structuur.  

 

Het volgnummer is dus enkel nodig wanneer deze operatiecode wordt uitgevoerd bij “niet-unieke fictieve 

rijksregisternummers” (1 is default, en hoeft niet te worden ingevuld). 

 

Voorbeeld: 

Tweeling Jan en Pieter De Sutter zijn ingeschreven onder gedeeld verblijf, samen met twee andere kinderen. 

 
Weergave in dossier 
 
021 01.01.2017 Kind dat bij een persoon verblijft : (07.06.22 096.51) 
021 05.03.2017 Kind dat bij een persoon verblijft : (08.02.17 999.00) (De Sutter,Jan) 
021 09.05.2017 Kind dat bij een persoon verblijft : (08.02.17 999.00) (De Sutter,Pieter) 
021 10.06.2017 Kind dat bij een persoon verblijft : (09.11.12 085.42) 
 
Annulatie van de informatie van De Sutter Pieter van 9 mei 2017 gebeurt als volgt : 
13/021/0/09052017/08021799900/2  
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Afdruk in de dossiers 
 

Transactie 79 in het dossier van de huisvesting verlenende ouder 
 

F 021 01.01.2016 Hébergé :  XX.XX.XX XXX.XX)  
N 021 01.01.2016 Kind dat bij een persoon verblijft : XX.XX.XX XXX.XX) 
D 021 01.01.2016 Untergebrachter :  (XX.XX.XX XXX.XX)  

 

Transactie 79 in het dossier van de gehuisveste 
 

F 021 01.01.2016 Hébergeur :  (XX.XX.XX XXX.XX)  
N 021 01.01.2016 Persoon bij wie het kind verblijft :  (XX.XX.XX XXX.XX) 
D 021 01.01.2016 Unterbringer :  (XX.XX.XX XXX.XX)  

 

Transaction 61 in het dossier van de huisvesting verlenende ouder 
 

F 021(H.P) 01.01.2016 02/(XX.XX.XX XXX.XX)  
N 021(G.V) 01.01.2016 02/(XX.XX.XX XXX.XX)  
D 021(G.U) 01.01.2016 02/(XX.XX.XX XXX.XX)                      

 

Transaction 61 in het dossier van de gehuisveste 
 

F 021(H.P) 01.01.2016 01/(XX.XX.XX XXX.XX)            
N 021(G.V) 01.01.2016 01/(XX.XX.XX XXX.XX) 
D 021(G.U) 01.01.2016 01/(XX.XX.XX XXX.XX) 

 

In het geval het een fictief rijksregisternummer volgt de naam en voornaam. 

 

Opmerkingen 
 

Het verzoek wordt ingediend op basis van de gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk akkoord tussen 

de ouders wat de huisvesting van de minderjarige betreft, in toepassing van artikel 374 van het Burgerlijk 

Wetboek. 

Enkel indien er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, moet het akkoord van de andere ouder 

gevraagd worden. 

 

Met de “ouders” worden bedoeld, de ascendenten in de eerste graad, ongeachte de wijze van 

afstamming. Het registreren van deze informatie is bijgevolg niet van toepassing voor grootouders, 

opvanggezinnen, en dergelijke meer. 

 

Er worden geen specifieke formulieren voorzien voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gegeven zal 

evenmin vermeld worden op attesten of de identiteitsdocumenten. 

 

De registratie van de gedeelde huisvesting moet niet worden gemeld aan de andere ouder. Evenmin 

moet er een woonstcontrole worden uitgevoerd, noch wordt het kind ingeschreven in de 

gezinssamenstelling van de huisvesting verlenende ouder. 

 

De informatie wordt opgenomen in het dossier van de ouder; er is dus geen invloed op het 

bevolkingscijfer van de gemeente. 

 


