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I.T. 251 – DATUM BIJWERKING HOOFDVERBLIJFPLAATS 
 
 

Algemeenheden 
 
 
Met toepassing van de vernieuwde gecoördineerde versie van de Algemene onderrichtingen 
betreffende het houden van de bevolkingsregisters wordt vanaf 1 juli 2010  voor de inschrijving 
op het nieuwe adres in beginsel de datum in aanmerking genomen van de aangifte van de 
adresverandering in plaats van de datum van het politieonderzoek tot vaststelling van de 
hoofdverblijfplaats. 
 
De programma’s van het Rijksregister voor de bijwerking van de informatietypes 001 (gemeente 
van verblijf), 005 (aangifte van wijziging verblijfplaats) en 020 (adres) werden aangepast zodat 
deze informatietypes op dezelfde datum kunnen geregistreerd worden. 
 
De retroactiviteit van de inschrijving tot de datum van aangifte creëerde in bepaalde gevallen 
een juridische onzekerheid, in andere gevallen was zij aanleiding tot verwarring. 
 
Om hieraan tegemoet te komen zal de datum waarop het IT001 effectief wordt bijgewerkt door 
de bevolkingsdienst, automatisch geregistreerd worden in het IT251 (datum van de bijwerking 
van de hoofdverblijfplaats). 
 
Het opnemen van de uitvoeringsdatum (registratie in het Rijksregister) van de nieuwe 
inschrijving door de betrokken gemeente moet een verduidelijking aanbrengen ten aanzien van 
alle gebruikers van het Rijksregister. 

 
 
 

Bestanddelen 
 
Bij het invoeren van de nieuwe NIS-code in het IT001 (gemeente van verblijf) met een 
operatiecode 10, uitsluitend, die de laatste vermelding van het IT001 wijzigt, wordt automatisch 
een nieuwe registratie opgenomen in het IT251 (datum van de bijwerking van de 
hoofdverblijfplaats). 
 
De datum die vermeld wordt, is de registratiedatum van de voormelde bijwerking. 
  
Er wordt een historiek bijgehouden. 
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Structuur 
 

1. Structuur met operatiecode 10 
 
O.C. IT D Datum 

1 0 2 5 1 0 D D M M J J J J 
 
 

2. Structuur met operatiecode  13 
 
O.C. IT D Datum 

1 3 2 5 1 0 D D M M J J J J 
 

 
 
Toegestane operatiecodes : 10 en 13. 
  
De bijwerkingen kunnen enkel uitgevoerd worden door de diensten van het Rijksregister, 
in geval van een manifeste vergissing door de betrokken bevolkingsdienst. 
   
De aanvragen tot verbetering en/of wijziging van het IT 251 moeten,  met vermelding van de 
reden, gestuurd worden naar de regionale afvaardiging van het Rijksregister die bevoegd is voor 
uw provincie. 
 
 

Ondervragingen 
 
 

De vermelding van het IT251 wordt toegevoegd in de ondervragingen 15 – 18 – 25 – 49 – 61 – 
70 – 79. 
  
 
De toevoeging van het IT251 zal eveneens gebeuren in de volgende certificaten met 
adresgegevens: 
 
code 32  Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister.  
code 38  Uittreksel van inschrijving in een bepaalde gemeente. 
code 42  Gezinssamenstelling.  
code 43  Bewijs van leven.  
code 44  Bewijs van nationaliteit.  
code 45  Uittreksel uit het kiesregister.  
code 46  Bewijs van woonst.  
code 54  Uittreksel uit het bevolkings-, wacht of vreemdelingenregister. 
 


