I.T. 008 – RECHT OP TERUGKEER
Algemeenheden
De informatie heeft tot doel het recht op terugkeer te registreren dat aan vreemdelingen, ingeschreven in
het bevolkings- of vreemdelingenregister, kan worden toegekend als zij België wensen te verlaten.

Bestanddelen
De informatie bevat :
-

de datum waarop de bijlagen betreffende het recht op terugkeer worden afgegeven ;

-

de limietdatum tot wanneer dit recht op terugkeer kan uitgeoefend worden.

Met toepassing van artikel 39 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen kan het recht op
terugkeer voor vreemdelingen in bepaalde omstandigheden ook uitgeoefend worden na een afwezigheid
van meer dan één jaar.
De controle op de einddatum in de structuur voor het invoeren van het IT 008 werd bijgevolg opgeheven.
Er wordt een historiek van dit informatietype bijgehouden.
De toegestane operatiecodes zijn : 10, 11, 12, 13 en 17.
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Volgende controles worden uitgevoerd :
-

de betrokkene dient vreemdeling te zijn;
de gewone datumcontroles;
de limietdatum = of < datum + 1 jaar;
bij OC 10 dient 001 een Belgische gemeente te zijn.

Indien de meest recente 001 in het dossier geen Belgische gemeente is zal bij de invoer van een nieuw
IT 001, dat wel een Belgische gemeente aanduidt, er een automatische suppressie plaatsgrijpen van het
IT 008.
Deze automatische suppressie zal niet gebeuren, indien de datum van het nieuwe IT 001 van een
Belgische gemeente recenter is dan de limietdatum opgenomen in het IT 008. In dit laatste geval dient
de gemeente zelf de suppressie in te voeren na controle van het recht op terugkeer.
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