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I.T. 026 – TIJDELIJKE AFWEZIGHEID 
  

Inleiding 
 

 

• In de gevallen, bepaald in artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 
maart 2017 “houdende diverse bepalingen” vervalt het hoofdverblijf niet, maar wordt men als tijdelijk 
afwezig beschouwd. 
 
Deze gevallen worden verder uitgelegd in de algemene onderrichtingen voor het houden van de 
bevolkingsregisters. 
 

* * 
 

De tijdelijke afwezigheid wordt gedefinieerd als «het feit van niet effectief te verblijven op zijn/haar 
hoofdverblijfplaats tijdens een bepaalde periode, waarbij er voldoende belangen behouden worden 
die aantonen dat de reïntegratie in de hoofdverblijfplaats op elk moment mogelijk is».   
 
De burger heeft de mogelijkheid om elke tijdelijke afwezigheid van meer dan drie maanden aan te 
geven bij de gemeente van zijn/haar hoofdverblijfplaats. Daartoe vult hij/zij een formulier ad hoc in 
waarvan het model en de inhoud vastgelegd worden door de Minister van Binnenlandse Zaken. 
 
De tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan één jaar duren vanaf de voormelde aangifte van de 
burger. De aangifte mag éénmaal verlengd worden, waardoor men uiteindelijk gedurende maximaal 
twee jaar tijdelijk afwezig mag zijn.  
 
Er kan in bepaalde bijzondere situaties evenwel afgeweken worden van het principe van de 
beperkte duur van twee jaar van de tijdelijke afwezigheid, als dat bij de gemeente aangegeven 
wordt. Daarbij moet rekening gehouden worden met de redenen die de afwezigheid verantwoorden 
(door het formulier ad hoc in te vullen). 
 
In geval van tijdelijke afwezigheid wordt het tijdelijk adres, in het Rijk of in het buitenland, in de 
registers opgenomen als het bekend is.  
De registratie hiervan geschiedt onder het I.T. 026. 
 
Wanneer het gezin waarvan een tijdelijk afwezige persoon deel uitmaakt, tijdens diens 
afwezigheid van verblijf verandert, wordt de verblijfsverandering van die persoon tegelijk met die 
van zijn gezin uitgevoerd. 
 

 

• Wat betreft de gevallen van kinderen die in het buitenland worden vastgehouden door een ouder, 

die uit dien hoofde werd veroordeeld, moet het begrip tijdelijke afwezigheid in de ruimste zin 

worden geïnterpreteerd; de betrokken minderjarige kinderen moeten beschouwd worden als 

tijdelijk afwezig zonder enige tijdsbeperking. 

 
 
 

• Met toepassing van het koninklijk besluit van 17 juni 2008 werd een nieuwe categorie toegevoegd, 

namelijk de personen waarvan de verdwijning zes maand of langer duurt, en die werd gesignaleerd 

aan de lokale of federale politie. In dit geval eindigt de tijdelijke afwezigheid met de terugkeer van de 

verdwenen persoon, of met de vaststelling van zijn overlijden. 
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• Inschrijving op referentieadres van de gedetineerden. 

 

Vanaf 1 januari 2016 worden de gedetineerden of opgesloten personen onmiddellijk ingeschreven 

met referentieadres op het adres van het OCMW van hun laatste beheergemeente, zodra er wordt 

vastgesteld dat een gedetineerde geen gezin of haardstede meer heeft. Deze regelgeving is 

eveneens van toepassing op de personen die opgesloten zijn in inrichtingen voor sociaal verweer 

(de zogenaamde geïnterneerden). 

 

De laatste gemeente van beheer van betrokkene schrijft de gedetineerde direct in op het reële adres 

van het OCMW (bijwerking IT 020 met overeenstemmende postcode, straatcode en huisnummer), 

onmiddellijk gevolgd door een bijwerking van het IT 024 voor de aanduiding van het referentieadres.  

 

Er wordt eveneens melding gemaakt van de tijdelijke afwezigheid op het adres van de penitentiaire 

inrichting door de vermelding van dit adres in het IT 026.  

 

Het IT 024 (referentieadres) en het IT 026 (tijdelijke afwezigheid) kunnen gelijktijdig opgenomen 
worden in het dossier van de betrokkene. 

 
 
 
 
 

Samenstelling 
 

Deze informatie bevat : 
 
- aanvangsdatum van de afwezigheid. 
- de code die aanduidt over welke categorie van tijdelijke afwezigheid het gaat. 
- plaats waar de persoon zich bevindt; de plaats wordt voluit geschreven (max. 75  
 alfanumerieke tekens). 
 
 
 

Structuren 
 

Structuur 1 – Eentalige gemeenten. 
 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM 

  0 2 6 0 D D M M J J J J 

 
 

CODE PLAATS (max. 75 tekens) 

              

 
 

Toegelaten codes : 

 
- Operatiecode (O.C.) : 10, 11 , 12, 13 en 20. 

 
- Dienstcode (D.)  : 0. 

 
- Informatiedatum   :  Het is de begindatum van de tijdelijke afwezigheid.  
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- Code    :   

 

Code NL FR DE 

10 Tijdelijke afwezigheid Absence temporaire Zeitweitige Abwesenheit 

11 Therapie en/of medische 

hulpverlening 

Thérapie et/ou assistance 

médicale 

Therapie und/oder medizinische 

Hilfe 

12 Hechtenis Détention Inhaftierung 

13 Geplaatst in instelling 

(minderjarige) 

Placé en institution (mineur) Unterbringung in Einrichtung 

(Minderjähriger) 

14 Buitenlandse opdracht – 

Defensie 

Mission à l’étranger - Défense Auftrag im Ausland - Verteidigung 

15 Buitenlandse opdracht – 

Politie 

Mission à l’étranger – 

Police 

Auftrag im Ausland - Polizei 

16 Dienstplicht Milice Milizpflicht 

17 Buitenlandse opdracht – 

Ambtenaar 

Mission à l’étranger – 

Fonctionnaire 

Auftrag im Ausland - Beamter 

18 Buitenlandse opdracht – 

Coöperatie 

Mission à l’étranger – 

Coopération 

Auftrag im Ausland - 

Zusammenarbeit 

19 Langdurige verdwijning Disparition de longue durée Langzeitiges Verschwinden 

20 Beroepsopdracht Mission professionnelle Beruflicher Auftrag 

21 Studieredenen Etudes Studiengründe 

 
 
 
- Plaats    :  De plaats van de tijdelijke afwezigheid wordt voluit geschreven  

en in maximaal 75 alfanumerieke tekens.  De codes van 
gemeenten en landen worden in deze zone niet vertaald. 

 

Voorbeeld : 
 

1. Tijdelijk verblijf met ingang van 10 mei 2017 in de Lisweg 29 te Kapellen 
10/026/0/10052017/10/Lisweg 29, Kapellen. 

 
2. Geval van een langdurige verdwijning van een minderjarig kind 
 10/026/0/12042017/19/verdwijning minderjarige 
 
3.  Personeelslid van de federale politie ter begeleiding van de Belgische strijdkrachten in het 
 buitenland, gestationeerd in Libanon 
 10/026/018032017/15/Libanon 

 
  



IT026 – Versie 02.05.2017 Pagina 4 
 

Structuur 2 – Tweetalige gemeenten 

 
 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM CODE 

  0 2 6  D D M M J J J J   

 
 

Plaats A (max. 75 tekens)  Plaats B (max. 75 tekens) 

       *        

 
 

Toegelaten codes : 
 
- Operatiecode, dienstcode en datum zie structuur 1.  
 
- Plaats A : Vermelding van de plaats van de tijdelijke afwezigheid in het Frans en  

in maximaal 75 alfanumerieke tekens. 
 

- Plaats B : Vermelding van de plaats van de tijdelijke afwezigheid in de tweede taal   
en in maximaal 75 alfanumerieke tekens.  De zones van plaats A en B 
worden gescheiden door een asterisk. 

 
 

Voorbeeld : 
 
Tijdelijk verblijf in de Stationstraat 30 te Ukkel op datum van 17 februari 2017. 
10/026/0/17022017/10/ Rue de la Gare 30, Uccle * Stationsstraat 30, Ukkel. 
 
 

Opmerkingen: 
 

• De oude binaire structuren die aanwezig zijn in de dossiers blijven bestaan. 

 

• De codes 01 (tijdelijke afwezigheid) en 02 (langdurige verdwijning) kunnen niet meer gebruikt 

worden indien de informatiedatum recenter is dan de activering van de nieuwe codes. 

 

• Personen waarvoor in het Rijksregister de code 2 voor langdurige verdwijning is vermeld dienen niet 

te worden opgenomen op de kiezerslijsten. Het is precies de bedoeling dat deze personen geen 

oproepingsbrief voor de verkiezingen ontvangen. Hetzelfde principe geldt vanaf nu eveneens voor 

de code 19 (langdurige verdwijning). 

 


