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De inschrijving van de begunstigden van tijdelijke bescherming in het Rijksregister van de 
natuurlijke personen. 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In maart 2022 informeerden we u over de bijwerking van de informatiegegevens in het Rijksregister 

van de natuurlijke personen betreffende de inschrijving van de begunstigden van tijdelijke 

bescherming in de bevolkingsregisters. 

 

Bij de massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne tijdens het eerste semester van 2022 (van 

begin maart tot eind juni 2022 hebben 49.145 personen een tijdelijke bescherming genoten), werden 

de begunstigden van tijdelijke bescherming op de datum van afgifte van hun attest van tijdelijke 

bescherming ingeschreven in de gemeente en in het Rijksregister van de natuurlijke personen zodat 

de federale en lokale overheden deze toestroom konden verwerken zonder het goede verloop ervan 

te hypothekeren en in het belang van de betrokken personen. 

 

In 2022 genoten 63.356 personen een tijdelijke bescherming in ons land. Sinds enkele maanden is de 

toestroom van ontheemden uit Oekraïne aanzienlijk afgenomen. Zo werden in januari 2023 1.564 

personen die een tijdelijke bescherming genoten geregistreerd door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Sindsdien is er, in overleg met de Dienst Vreemdelingenzaken, een aanpassing aangebracht aan de 

bijwerking van de informatiegegevens in het Rijksregister van de natuurlijke personen. De 

begunstigden van tijdelijke bescherming worden niet langer in de gemeente ingeschreven op de 
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datum van het attest van tijdelijke bescherming, maar op de datum van hun aanvraag tot inschrijving 

in de gemeente indien het onderzoeksverslag betreffende hun werkelijke hoofdverblijfplaats positief is.  

 

Hieronder vindt u een overzicht van de procedure voor de bijwerking van de informatiegegevens in het 

Rijksregister van de natuurlijke personen voor deze populatie. 

 

De begunstigden van tijdelijke bescherming die zich aanmelden in het registratiecentrum worden 

geregistreerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, maar niet gecollecteerd in het Rijksregister. Er 

wordt aan hen een attest van tijdelijke bescherming afgegeven. 

 

Vervolgens moeten zij zich met dit attest (één per persoon, inclusief de kinderen) melden bij de 

gemeente van hun verblijfplaats: 

 de gemeente geeft een bijlage 15 af, 45 dagen geldig, verlengbaar 

 de gemeente vraagt om een verblijfplaatsonderzoek.  

 

Indien het onderzoeksverslag negatief is: toezending van een model 9 aan de betrokkene(n) voor 

eventuele reactie. Indien geen reactie: geen collecte in het Rijksregister. 

 

Indien het onderzoeksverslag positief is: collecte van de betrokkenen en registratie van de volgende 

verschillende informatiegegevens:  

- op de datum van aanvraag tot inschrijving aan het adres in de gemeente, indien het 

onderzoeksrapport positief is: 

 IT001 

 IT020 

 IT141: als de personen worden opgevangen bij particulieren, kunnen ze worden 

ingeschreven als aparte huishoudens (woningcode 06) gedurende de periode van de 

tijdelijke bescherming.  

- op de datum van het attest van tijdelijke bescherming:  

 IT 210 / 01 = VR 

 IT 202 = code 2.3.0 = tijdelijke bescherming 

 IT 205 = code 3 =  ontheemde 

 

- IT 120: mogelijkheid tot het registreren van een burgerlijke staat op verklaring zoals voor 

vreemdelingen die zijn opgenomen in het wachtregister (codes 95 tot 98). Als in het IT 120 

een code 96 wordt geregistreerd, moet in het IT 141 de code 12 worden geregistreerd. 
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- IT 110/114: mogelijkheid tot het registreren van een burgerlijke staat op verklaring 

"afstamming op verklaring: kind van … en …". Code 40 kan gebruikt worden voor de 

bijwerking van een afstamming op verklaring met een informatiedatum vóór 6 juni 1987; voor 

de afstamming op verklaring na 6 juni 1987 is code 41 van toepassing.    

 

Na de inschrijving geeft de gemeente een A-kaart af, geldig tot 4 maart 2024 en met onbeperkte 

toegang tot de arbeidsmarkt.  

 

Wij verwijzen ook naar de omzendbrief van 30 november 2022 betreffende de algemene principes 

(verblijfsaspecten) van de inschrijving van de begunstigden van tijdelijke bescherming in de 

bevolkingsregisters. 

 

Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief van 9 maart 2022 en de aanvulling daarbij van 29 maart 

2022. 

 

Deze omzendbrief kan eveneens worden geraadpleegd op onze website: www.ibz.rrn.fgov.be 

("Bevolking" – "Reglementering" – "Omzendbrieven"). 

 

Wij bedanken u voor uw medewerking. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Philippe MOREAU 

Directeur-generaal a.i. 
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