I.T. 005 - VERKLARING VAN INSCHRIJVING
Algemeenheden (vanaf 1.11.92)
Deze informatie heeft tot doel de verklaring van de betrokkene te registreren volgens welke hij zijn
hoofdverblijfplaats wil vestigen in een andere gemeente. Deze registratie gebeurt door de nieuwe
gemeente waar de verklaring wordt afgelegd, zijnde de gemeente van aankomst, en dus niet door de
gemeente van vertrek. Na invoer van het IT 005 en pas dan dient de gemeente van aankomst ook het
IT 019 in te voeren.
Vanaf dat ogenblik weet de huidige gemeente van beheer dat één van haar inwoners een verklaring
heeft afgelegd in een andere gemeente volgens hetwelk hij zich in die andere gemeente wil vestigen.
Ook heeft de gemeente van aankomst dan de mogelijkheid om het dossier door middel van de
ondervragingscodes 61, 75, 76, 78 en 79 te consulteren.

Bestanddelen
Deze informatie bevat :
-

de datum van de verklaring van de inschrijving;

-

de NIS-code van de gemeente waar de betrokkene zich laat inschrijven.

Structuren
Toegestane operatiecodes zijn :

10 en 13.
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2. Annulatie (OC 13)
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Annulatie van de informatie
De gemeente die de aanvraag van aangifte tot inschrijving in het IT 005 heeft geregistreerd, kan de
annulatie van de betrokken informatie uitvoeren.
De NIS-code van de gemeente die de transactie wenst uit te voeren moet bijgevolg gelijk zijn aan de
NIS-code die is opgenomen in het IT 005.
De annulatie van het IT 019 moet worden uitgevoerd vooraleer het overeenstemmende IT 005 wordt
geannuleerd.
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I.T. 001 – I.T. 005
De datum van inschrijving in de gemeente van verblijf (IT 001) is in beginsel de datum waarop de
aangifte van verblijfsverandering (IT 005) werd verricht. Het bijhouden van een historiek van de
informatiegegevens in het IT 005 is bijgevolg niet langer zinvol.
Bij de registratie van een nieuwe gemeente van verblijf (IT 001) zal voortaan de overeenstemmende
informatie in het IT 005 automatisch geannuleerd worden door middel van autogeneratie.

Volgende controles worden uitgevoerd :
-

de datum van de informatie moet > 31.10.92;

-

de datum van de informatie moet recenter zijn dan de datum van de meest recente 001, 003, 005,
006, 019, 020, 022, 023, 024, 026 en 028;

-

de NIS-code in de bijwerking moet overeenstemmen met de gemeente van aankomst en moet
verschillend zijn van de NIS-code van de gemeente van vertrek;

-

de datum van de in te voeren 001 moet recenter zijn dan de datum van de laatste 005 in het dossier,
m.a.w. er mogen in het dossier geen twee IT 005 na elkaar voorkomen zonder dat een IT 001 in het
dossier aanwezig is met een datum die valt tussen de data van deze IT 005's.

Belangrijke opmerking
De IT 005 met een datum voorafgaand aan 1.11.92 kunnen enkel door de centrale diensten van het
Rijksregister te Brussel worden ingevoerd. Een met redenen omkleed verzoek om een IT 005 in te
voeren met een datum voorafgaand aan 1.11.92 dient dus rechtstreeks aan deze diensten gericht te
worden.
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