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Inschrijving van personen die nooit in België verbleven hebben - Aanpassing van de Algemene
Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters, Deel I, nr. 89,
punten g) en h).

Geachte mevrouw/ Geachte heer,

Ik dien op te merken dat de gemeenten niet langer kunnen weigeren om personen die nooit in België verbleven
hebben (Belgen of buitenlanders) in te schrijven in de bevolkingsregisters, dit louter omwille van het feit dat deze
personen geen identiteitsdocumenten of andere bewijskrachtige documenten (kunnen) voorleggen.
Hoger bedoelde personen dienen door de gemeente verplicht te worden ingeschreven in de bevolkingsregisters
van zodra zij voldoen aan de 2 vereisten voorzien in artikel 1, §1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen, nml.:
1/ de toelating of de machtiging hebben verkregen om zich in het Rijk te vestigen of er te verblijven op basis van
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, en;
2/ hun hoofdverblijf hebben gevestigd op het adres waar zij hun inschrijving vragen.
Ofschoon het – met het oog op een juiste en volledige vermelding van de informatiegegevens in de
bevolkingsregisters – aangewezen is dat de betrokkenen aan de gemeente een identiteitsdocument of andere
bewijskrachtige documenten voorleggen, kan de gemeente hun inschrijving in de bevolkingsregisters niet
afhankelijk stellen van de voorlegging van voormelde documenten.
Derhalve dient dan ook de volgende aanpassing te worden aangebracht aan de Algemene Onderrichtingen van 7
oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters – gecoördineerde versie van 27 april 2007 –
(Deel I) : op bladzijde 76 dient onder het nummer 89, punt g), de tweede alinea te worden geschrapt en
vervangen te worden door de volgende tekst:
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“Met het oog op een juiste en volledige vermelding van de informatiegegevens in de bevolkingsregisters, dient
betrokkene, bij de inschrijving, te worden verzocht een identiteitsdocument of andere bewijskrachtige documenten
(uittreksels of afschriften van akten van de burgerlijke stand, een akte van bekendheid, ..) voor te leggen.
In geen geval kan de gemeente de inschrijving van betrokkene afhankelijk stellen van de voorlegging van
voormelde documenten”.
Deze omzendbrief en de aangepaste versie van de Algemene Onderrichtingen kunnen worden geraadpleegd op
de website www.ibz.rrn.fgov.be onder de rubriek ‘Bevolking’.
Hoogachtend,
Namens de Minister van Binnenlandse Zaken,
De Directeur-generaal,

Luc VANNESTE
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