I.T. 018 – DE AANGIFTE VAN HET ADRES IN HET BUITENLAND

Inleiding
Deze informatie heeft tot doel het vreemde land, en desgevallend het nieuwe adres in het buitenland op
te nemen dat een inwoner meedeelt bij de aangifte op de gemeentelijke bevolkingsdienst van zijn vertrek
naar het buitenland.

Afschrijving naar het buitenland voor Belgen
Voor een Belg die aangifte doet van zijn vertrek naar het buitenland wordt eerst het IT 018 (adres in het
buitenland) ingevoerd, waarna in het IT 001 de code ‘00992’ (afgeschreven naar het buitenland) wordt
ingevoerd.
De officiële verblijfplaats in het buitenland moet nadien bijgewerkt worden door de diplomatieke post van
het ambtsgebied waar de betrokkene zich wenst te vestigen, nadat hij zich daar heeft aangeboden, door
middel van het invoeren van het overeenstemmende IT 001 en IT 022.

Afschrijving naar het buitenland voor vreemde onderdanen
Wanneer de betrokkenen zich aanbieden op de gemeentelijke bevolkingsdienst voor een verklaring van
vertrek naar het buitenland, moet de eventuele adresinformatie moet worden opgenomen in het IT 018,
waarna in het IT001 de code wordt ingevoerd van het land dat opgegeven wordt als land van
bestemming.

Samenstelling
De informatie omvat :
-

Informatiedatum: de datum van de aangifte die moet overeenstemmen met de datum van de
afschrijving naar het buitenland (code 00992) in het I.T. 001;

-

Vermelding van de plaats en het adres in het buitenland: drie vrije tekstzones van maximum 55
tekens voor het invoeren van het adres van betrokkene. De totale lengte van de drie tekstzones
samen, inclusief de twee scheidingstekens, mag echter niet meer zijn dan 70 tekens.

-

De derde tekstzone is facultatief; het gebruik van de tweede puntkomma is enkel nodig indien de
derde tekstzone een informatiegegeven bevat.

-

Het land: de landencode die overeenstemt met de hoofdverblijfplaats, in drie cijfers tussen haakjes.

-

Toegelaten operatiecodes: 10 en 13.
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Structuren
Structuur met de vermelding van het adres en het land
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Structuur met enkel de vermelding van het land
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Controles
•

Het IT 018 moet ingevoerd worden vóór het IT 001 (code 00992). De beide informatiedatums
moeten gelijk zijn. Zij moeten tevens recenter zijn dan de datum van het actuele IT 001 in het
dossier.

•

De informatie in het IT 018 moet altijd een landencode bevatten; speciale codes (staatlozen,
vluchtelingen, … ) mogen niet gebruikt worden.

•

In structuur 1 moet het scheidingsteken “;” minstens éénmaal aanwezig zijn in de bijwerking.

Opmerkingen
•

Het IT 018 wordt automatisch gesupprimeerd wanneer de informatie met betrekking tot de
verblijfplaats in het buitenland (IT 022) wordt bijgewerkt door de diplomatieke posten.

•

Er wordt een historiek bijgehouden van de informaties in het IT 018.

•

De bijwerking van het IT 018 en de daaropvolgende bijwerking van het IT 001 door de gemeente
wordt als volgt weergegeven in het dossier:
001
001
018

01.10.2003
01.12.1976
01.10.2003

Afgeschreven naar het buitenland
Brussel
Via Roma 12 Roma - Italië

Na de bijwerking van de verblijfplaats in het buitenland (IT 001 en 022) door de diplomatieke
post is de weergave als volgt:
001
001
001
018
022

01.11.2003
01.10.2003
01.12.1976
01.10.2003
01.11.2003

Italië
Afgeschreven naar het buitenland
Brussel
Via Roma 12 Roma – Italië (gesupprimeerd op 01.11.2003)
Rome Italië Roma Via Roma 12 (Italië)

diplomatieke post
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•

Deze nieuwe werkwijze brengt met zich mee dat de informatie die wordt ingevoerd door de
diplomatieke post in de IT 001 en 022 verschilt van de informatie die door betrokkene wordt
aangegeven aan de bevolkingsdienst, en die wordt ingebracht in het IT 018.

OPMERKINGEN:
Deze procedure voor een afschrijving naar het buitenland moet gevolgd worden voor alle
afschrijvingen naar het buitenland ongeacht de datum van afschrijving.
Ingeval er een adresgegeven wordt ingevoerd, moet de structuur minstens twee tekstzones
bevatten, gescheiden door een puntkomma, en wordt zij afgesloten door de landencode
tussen haakjes.
Het IT 018 wordt automatisch gesupprimeerd bij het invoeren van een IT 020 en IT 022. De
actieve informatie in het IT 018 wordt ook weergegeven bij de fonetische ondervragingen, en
in de ondervraging 29 (historiek van de adressen).
*
*

*

De informatie met betrekking tot de effectieve verblijfplaats (IT’s 001, 022 en eventueel 023)
wordt bijgewerkt door de diplomatieke post tot wiens ambtsgebied zij behoort.
De informatie die wordt opgenomen in het IT 001 zal in dat geval het land zijn van de
(beroeps)post die het dossier van het Rijksregister beheert. Deze informatie stemt dus niet
noodzakelijk overeen met het land van verblijf van betrokkene.
De informatie van de verblijfplaats wordt opgenomen in het IT 022: zij omvat de datum van
inschrijving en, enerzijds, de bevoegde diplomatieke post en het land waar de post gelegen
is, en, anderzijds het adres van betrokkene en het land waar hij verblijft.
De weergave in het dossier ziet er als volgt uit:
022 (V.B.) datum Dipl. Post:
plaats / land

IT018 – Versie 01.12.2020

diplomatieke post
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Verblijfplaats: adres;
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