I.T. 019 – DE AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING

Inleiding
Deze informatie heeft tot doel het nieuwe adres op te nemen dat een inwoner meedeelt bij de aankomst
in een nieuwe gemeente.

Samenstelling
De informatie omvat :
a) de informatiedatum :

de datum van de aangifte die overeenstemt met de datum van I.T. 005;

b) tekstzone :

in de tekstzone (maximum 60 tekens) kan de volgende informatie
worden opgenomen

•

de vermelding van de nieuwe gemeente van beheer met het adres;

•

de verandering van de hoofdverblijfplaats binnen de gemeente (interne mutatie);
In dit laatste geval verschilt de datum die vermeld is in het IT 019 van de datum die opgenomen
werd in het IT 005.

•

het adres dat de EU-burger aangeeft bij de inschrijving in het wachtregister IT210/6, op datum
van de bijlage 19.

•

de vermelding “vermoeden van overlijden” – enkel voor de Belgen in het buitenland;
Indien blijkt dat een persoon (Belg in het buitenland) overleden is en er geen wettelijk bewijs
van voorgelegd kan worden, wordt een afvoering van ambtswege ingevoerd in het IT001.
Alvorens deze informatie wordt ingevoerd, zal de betrokken consulaire beroepspost dit feit
opnemen in het IT019 (aangifte van adreswijziging), onder de vermelding “vermoeden van
overlijden”.

Opmerking
Een aantal gebruikers wenst deze adresinformatie in het IT 019 op te nemen onder de volgende vorm :
postcode/straatcode/straatbenaming/huisnummer/index.
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Toegelaten codes
-

Operatiecode (O.C.)

:

10 en 13.

-

Dienstcode (D)

:

0

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.

Controles
-

Bij het invoeren van een I.T. 020 (adres) wordt het I.T. 019 automatisch geannuleerd. Er wordt geen
informatie in historiek bijgehouden.

-

De verbetering van een I.T. 020 wordt niet aanvaard wanneer er zich een I.T. 019 met recentere datum
in het dossier bevindt.
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