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Eenheidsstructuur voor alle identiteitsbewijzen 
 
De nieuwe structuur is van toepassing vanaf 20 februari 2007, en zij wordt gebruikt voor het invoeren 
van alle identiteitskaarten en -bewijzen. 
 
 

Wettelijke principes 
 

• Deze informatie neemt de identiteitskaarten en -bewijzen op voor zowel Belgen als 
vreemdelingen.  

 

• De identiteitsbewijzen voor vreemdelingen zijn voorzien in de vreemdelingen-reglementering 
ter zake. 

 

• Koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en 
identiteitskaarten (B.S. van 19 maart 2003); 

 

• Koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten (B.S. van 28 maart 
2003); 

 

• Koninklijk besluit van 1 september 2004 houdende de beslissing om de elektronische 
identiteitskaart veralgemeend in te voeren (B.S. van 15 september 2004); 

 

• Koninklijk besluit van 18 oktober 2006 betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor 
Belgische kinderen onder de twaalf jaar (B.S. van 31 oktober 2006, Ed. 2). 

 
 

Samenstelling van de informatie 
 

• Operatiecodes : 10, 11, 12, 13 en 20 
 

• Informatietype  : 195 
 

• Dienstcode  : 0 
 

• Informatiedatum :  de datum waarop het identiteitsbewijs werd uitgereikt. 
 

• Indicatie ‘N’ :  de letter N moet worden ingevoegd om het onderscheid te maken met  
de oude structuren; 

 

• Type :   de bestaande types blijven behouden; zij worden voorafgegaan door  
twee nullen. De mogelijkheid wordt geboden om uit te breiden, of om 
een onderscheid te voorzien naargelang de instantie die het 
identiteitsbewijs aflevert, bijvoorbeeld voor de Dienst 
Vreemdelingenzaken; 

 

• Kaartnummer : het nummer van het identiteitsbewijs, maximum 12 alfanumerieke  
tekens. Indien het nummer minder dan 12 tekens bevat, moet er links 
begonnen worden met het invullen van het nummer; de overblijvende 
vakken worden ingevuld met spaties; 

 

• NIS-code :   de NIS-code van de Belgische gemeente die het identiteitsbewijs  
uitreikt, of een landencode in 5 posities (= 00NNN); 

 

• Vervaldatum :  datum waarop de geldigheid van het identiteitsbewijs vervalt; 
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• Duplicaat (Dup.) :  volgnummer van het duplicaat in twee cijfers (01, 02, 03, …);  
 

Opmerking:  de invoering van een duplicaat door ophoging van het cijfer van de eenheid 
van het type document is niet meer toegelaten (bv; code 31 voor invoering 
van een duplicaat A.I.); 

 

• Verlenging (Verl.) :  dit nummer wordt uitsluitend toegepast bij type 10 en bestaat uit de  
cijfers 01, 02 of 03; 

 

• Duur :   geldigheidsduur in maanden (twee cijfers). 
 

   

Structuur 
 

O.C. I.T. D. Informatiedatum  Type 

  1 9 5  D D M M J J J J N     

 
 

Kaartnummer NIS-code 

                 

 
 

Vervaldatum Dup. Verl. Duur 

              

 
  

OPMERKINGEN: 
 
Alle vakken zijn voorzien in de eenheidsstructuur. De laatste drie zones moeten worden ingevuld 
met “nullen” als zij niet van toepassing zijn. 
 
De controles voor het manueel invoeren van de verschillende types van identiteitsbewijzen blijven 

van toepassing (zie voorgaande punten).  

 

De oude structuren blijven van toepassing voor het bijwerken van de informatie van het IT195 in 

historiek. 

 

De informatie voor een aantal identiteitsbewijzen wordt automatisch ingevoerd in het IT 195; voor 

andere zal de bijwerking manueel moeten uitgevoerd worden. Een overzicht wordt gegeven in de 

volgende tabel. 

 

Structuur voor de suppressie van een informatie 
 

 

O.C. I.T. D. Informatiedatum Kaartnummer 

1 2 1 9 5 0 D D M M J J J J        
 

 

Het kaartnummer moet vermeld worden in 12 tekens; indien nodig aan te vullen met spaties. 
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Overzicht van de in te voeren gegevens  
 
 

 

Type Benaming 
Kaart- 

nummer 
NIS- 
code 

Verval- 
datum 

Duplicaat Verlenging Duur 

                

0000 Identiteitsbewijs van Belg automatische invoer in het IT 195 - nummer van 12 cijfers beginnend met 59x 

0010 
Bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister (BIVR) 

ja ja ja mogelijk mogelijk ja 

0011 
A kaart: 
BIVR –  

Tijdelijk verblijf 
automatische invoer van het elektronisch document 

0012 
B kaart: 
BIVR 

automatische invoer van het elektronisch document 

0013 
C kaart: 

Identiteitskaart voor vreemdeling 
automatische invoer van het elektronisch document 

0014 
D kaart: 

EU - langdurig ingezetene 
automatische invoer van het elektronisch document 

0015 
E kaart: 

Verklaring van inschrijving 
automatische invoer van het elektronisch document 

0016 
E+ kaart: 

Document ter staving van duurzaam 
verblijf 

automatische invoer van het elektronisch document 

0017 
F kaart: 

Verblijfskaart van een familielid van 
een EU-burger 

automatische invoer van het elektronisch document 

0018 
F+ kaart: 

Duurzame verblijfskaart van familielid 
EU-burger 

automatische invoer van het elektronisch document 

0019 
H kaart: 

Europese blauwe kaart 
automatische invoer van het elektronisch document 

0020 Identiteitskaart van vreemdeling ja ja ja mogelijk neen neen 

0021 
Verblijfskaart familielid  van 

Unieburger 
Ja Ja Ja Mogelijk Mogelijk Ja 

0022 
Duurzame verblijfskaart familielid van 

Unieburger 
Ja 
 

Ja Ja Mogelijk Neen Neen 

0023 
I kaart: 

ICT 
automatische invoer van het elektronisch document 

0024 
J kaart: 

ICT Mobile 
automatische invoer van het elektronisch document 

0025 
M kaart : 

Artikel 50 VEU 
automatische invoer van het elektronisch document 

0026 
N kaart : 

Artikel 50 VEU - Grensarbeider 
automatische invoer van het elektronisch document 

0027 
K kaart : 
Vestiging 

automatische invoer van het elektronisch document 

0028 
L kaart : 

EU – Langdurig ingezetene 
automatische invoer van het elektronisch document 
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Type Benaming 
Kaart- 

nummer 
NIS- 
code 

Verval- 
datum 

Duplicaat Verlenging Duur 

0030 Attest van Immatriculatie ja ja ja mogelijk mogelijk ja 

0031 
EU kaart : 
Inschrijving 

automatische invoer van het elektronisch document 

0032 
EU+ kaart : 

Duurzaam verblijf 
automatische invoer van het elektronisch document 

0033 
A kaart: 

Beperkt verblijf 
automatische invoer van het elektronisch document 

0034 
B kaart: 

Onbeperkt verblijf 
automatische invoer van het elektronisch document 

0035 
F kaart: 

Familielid EU – Art 10 RL 2004/38/EG 
automatische invoer van het elektronisch document 

0036 
F+ kaart: 

Familielid EU – Art 20 RL 2004/38/EG 
automatische invoer van het elektronisch document 

0040 EU-kaart (- zelfstandigen) Geblokkeerd 

0041 
Verklaring van inschrijving –  

Bijlage 8 
Neen Ja Ja Neen Neen Neen 

0042 Document staving duurzaam verblijf Neen Ja Neen Neen Neen Neen 

0043 
Bijlage 8ter – Voorlopig 

document ter staving van de 
inschrijving 

Neen Ja Ja Neen Neen 
Ja –  

Max. 45 
dagen 

0044 
Bijlage 8quater – Voorlopig document 

ter staving van het duurzaam 
verblijf 

Neen Ja Ja Neen Neen 
Ja –  

Max. 45 
dagen 

0050 
Identiteitskaart Belgen in het 

buitenland 
12 cijfers 

landencode 
(5 cijfers) 

ja neen neen neen 

0060 Identiteitsstuk -12 jaar 
begint met jaartal in 2 

cijfers + volgnummer in 4 
(5) cijfers 

ja neen   neen neen 

0070 Identiteitsbewijs -12 jaar idem 60 ja ja neen neen neen 

0071 
Elektr. Identiteitsbewijs 

-12 jaar 

 
automatische invoer - nummer van 12 cijfers beginnend met 610 

 
0080 EU-kaart (zelfstandigen) Geblokkeerd 

0090 
Ander identiteitsbewijs  
(voor vreemdelingen) 

Geblokkeerd vanaf 01.07.2018 

0091 Bijzondere identiteitskaart P ANNNNNNNΔΔΔΔ Ja 
Ja 

(verplicht) 
Neen Mogelijk 

Max. 5 
jaar 

0092 Bijzondere identiteitskaart E ANNNNNNNΔΔΔΔ 
Ja 
 

Ja 
(verplicht) 

Neen Mogelijk 
Max. 5 
jaar 

0093 Bijzondere identiteitskaart S ANNNNNNNΔΔΔΔ Ja 
Ja 

(verplicht) 
Neen Mogelijk 

1 jaar 
Taiwan 2j. 

0094 Bijzondere identiteitskaart C ANNNNNNNΔΔΔΔ Ja 
Ja 

(verplicht) 
Neen Mogelijk 

Max. 5 
jaar 

0095 Bijzondere identiteitskaart D       
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Type Benaming 
Kaart- 

nummer 
NIS- 
code 

Verval- 
datum 

Duplicaat Verlenging Duur 

0100 
(*) Bijlage 15 – Attest 

Neen 
(12 nullen invoeren) 

Ja 
Ja 

(verplicht) 
Neen Mogelijk Neen 

 
(*) Opmerking:  
De bijlage 15 moet worden geregistreerd wanneer zij geldt als bewijs van inschrijving in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister, met name wanneer zij wordt afgeleverd in het kader van een vestigingsaanvraag of aanvraag tot 
duurzaam verblijf (artikel 30 – artikel 56 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981), of in het kader van de aangifte van een 
verblijfsvergunning / vestigingsvergunning / elektronische vreemdelingenkaart (artikel 119 van voornoemd KB). 
 

0110 Bijlage 35 - Speciaal 
verblijfsdocument 

Neen 
(12 nullen invoeren) 

Ja Ja 
(verplicht) 

Neen Mogelijk Neen 

0120 

(*) 
Bijlage 12 

12 nullen 

 

NIS-code van 

de gemeente 

Ja 

(verplicht) 
Neen Mogelijk 1 maand 

0121 

(*) 
Bijlage 6 

12 nullen 

 

NIS-code van 

de gemeente 
Neen Neen Neen Neen 

Opmerkingen: 

• Bijlage 12 (code 120) kan worden ingevoerd voor personen ouder dan 11 jaar, ongeacht de nationaliteit. 

• Bijlage 6 (code 121) kan enkel worden ingevoerd voor Belgen tot de leeftijd van 15 jaar. 
 

0122 
(**) 

Bijlage 49 – 
Attest 

 
Neen ja ja  neen 

Mogelijk 
2 x 45/30 

45/30 
dagen 

0123 
(**) 

Bijlage 50 –  
Attest van indiening van een 

aanvraag voor verlenging van het 
verblijf 

Neen ja ja neen 
Mogelijk 
3 x 30d 

30 dagen 

0124 
(**) 

Bijlage 51 –  
Voorlopig verblijfsdocument 

 
Neen ja ja neen neen 3 maanden 

(**)  Het koninklijk besluit van 12 november 2018 (B.S. van 24 december 2018) regelt o.a. de inwerkingtreding van de “gecombineerde 
vergunning (werk en verblijf)” of “single permit”. 
Als gevolg van deze gewijzigde reglementering werden drie nieuwe bijlagen gecreëerd,  meer bepaald de bijlagen 49, 50 en 51. 

    
    

0125 
Bijlage 56 – 

Attest voor begunstigden van het 
terugtrekkingsakkoord – Verblijf 

neen ja ja neen ja 3 maanden 

    
    

0200 Voorlopige Identiteitskaart (VIK) 
Ja 
 

Ja 
NIS-Code 
Regionale 
Afvaardiging 

Ja 
(verplicht) 

Neen Neen 2 maanden 

0210 
Voorlopig Bewijs van Identiteit -12 

jaar 
(VIB -12) 

Ja 
 

Ja 
(cf. supra) 

Ja 
(verplicht) 

Neen Neen 2 maanden 
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Opmerkingen 
 

1. Het komt regelmatig voor dat in het informatietype 195 met betrekking tot de identiteitsbewijzen de limiet van 
het toegestane aantal gegevens per informatietype wordt overschreden, bijvoorbeeld in geval het attest van 
immatriculatie gedurende meerdere jaren wordt verlengd/hernieuwd. 

 
 Ten einde problemen bij het bijwerken en afdrukken van dergelijke dossiers te vermijden werd de 

verwerpingscode 386 ingevoerd voor het IT195: 
 

IT Code verwerping Omschrijving 

195 386 90 informatiegegevens van IT 195 in het dossier. Dossier te behandelen. 

 
Deze verwerping duidt aan dat het betrokken IT reeds 90 informatiegegevens bevat, en bijgevolg moet 
ingekort worden. Dit kan door de informaties (verlengingen) die betrekking hebben op eenzelfde nummer van 
identiteitsbewijs te groeperen in één informatie, nl. door de eerste afgifte van de kaart met  het nieuwe 
nummer te vermelden met de vervaldatum van het laatste identieke kaartnummer (= 4de verlenging). Het is 
aan te bevelen om in dergelijke gevallen een afdruk met de volledige historiek van  het dossier te maken. 

 
 

2. De programma’s van het Rijksregister werden aangepast zodanig dat bij het invoeren van bijwerkingen in  
bepaalde informatietypes eerst verplicht moet overgegaan worden tot de annulatie van de identiteitskaart van 
betrokkene in het centraal register van de identiteitskaarten. 
De controle op de annulatie van de identiteitskaart is voorzien in de volgende informatietypes: 

 
- IT 001 (gemeente van verblijf) – bij de annulatie van een dossier (bijwerking die enkel kan uitgevoerd 

worden door de diensten van het Rijksregister). 
 
- IT 001 – bij het invoeren van de informatie “afvoering van ambtswege” (code 99991). 
 In bepaalde gevallen kan de informatie “afvoering van ambtswege” toch moeten ingevoerd worden 

zonder dat de identiteitskaart moet geannuleerd worden.  
 Deze bijwerking zal alleen, en enkel in gerechtvaardigde omstandigheden, kunnen uitgevoerd 

worden door de regionale diensten van het Rijksregister met gebruikmaking  van de dienstcode 4. 
 
- IT 031 (nationaliteit) – bij een wijziging van de nationaliteit. 
 
- IT 150 (plaats en datum van het overlijden) – bij het invoeren van het overlijden. 

 
Indien de identiteitskaart van de betrokkene niet werd geannuleerd vóór het invoeren van de bijwerking wordt 
de verwerpingscode 366 teruggestuurd. 
 
 

3. Synchronisatie van de bijwerking van de DABS en het RR met automatische annulering van de 
identiteitskaart. 
 
1)  Het overlijden van een persoon zal het voorwerp uitmaken van een bijwerking van het IT 150 in het 
 Rijksregister door de gemeente van de gebeurtenis. 
 
2)  De annulering van de identiteitskaart en de intrekking van de certificaten ervan worden automatisch 
 gelijktijdig met de bijwerking van het IT 150 in het Rijksregister uitgevoerd. 
 
3)  De gemeente waar het overlijden werd aangegeven, vraagt de kaart terug te geven met het oog op de 
 vernietiging ervan. Wanneer er geen kaart wordt teruggegeven, wordt dat gemeld aan de gemeente van 
 de verblijfplaats. 
 
4)  Wanneer het overlijden zich in een andere gemeente heeft voorgedaan dan de gemeente van de 
 verblijfplaats, wordt deze laatste verwittigd met een automatisch PUBEXI-bericht.   
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Structuren van toepassing vóór 20 februari 2007 
 

Inleiding 
 
Wettelijke principes 
 
- Deze informatie neemt de identiteitskaarten en -bewijzen op voor zowel Belgen als vreemdelingen. 
 
- De identiteitsbewijzen voor vreemdelingen zijn voorzien in de vreemdelingenreglementering ter 

zake.  
 
- Bij het K.B. van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten (B.S. van 7 september 1985) is 

bepaald dat iedere Belg vanaf de leeftijd van 12 jaar een identiteitskaart kan bekomen waarvan het 
model werd vastgelegd ingevolge een resolutie van 28 september 1977 van het Ministercomité van 
de Raad van Europa tot invoering en harmonisering van de nationale identiteitskaarten. 

 
- De nieuwe Europese identiteitskaart is vanaf 1 december 1985 in omloop gebracht. 
 
- Sedert 1 oktober 1990 dient iedere Belg vanaf 12 jaar in het bezit te zijn van een identiteitskaart-

Europees model, doordat het oude model (groene kaart) werd afgeschaft.  
 
 
 
Bijzondere verwerkingsprocedures 
 
- Voor de identiteitskaarten van de Belgen - Europees model werd een centraal identi-

teitskaartenbestand opgericht dat beheerd wordt door de FOD Binnenlandse Zaken.  
 

- De aanvraag en verwerking van het Europees model van de identiteitskaart van Belg - Europees 
model gebeurt via eigen bijwerkingsprocedures en wordt gekenmerkt door de algemene 
transactiecodes 95 en 96  (zie hiervoor de brochure met onderrichtingen van de FOD Binnenlandse 
Zaken).   Dit centraal identiteitskaartenbestand is van blijvende aard en slaat al de informaties in 
historiek op. 

 
- Deze eigen bijwerkingsprocedures geschieden via het net van het Rijksregister, doch hebben geen 

enkele weerslag op het Rijksregisterdossier van betrokkene.   Bijgevolg dient de afgifte van een 
identiteitskaart voor Belg Europees model nog te worden ingevoerd in het Rijksregisterdossier van 
betrokkene onder het I.T. 195 voor de gemeenten aangesloten (conventie) bij het Rijksregister. 

 
- Het nummer van de elektronische identiteitskaart wordt automatisch opgenomen in het IT195. 

 
 
 

OPMERKING: 
 
Het is absoluut noodzakelijk om, zoals het de regel is voor elke bijwerking van een informatiegegeven in 
het Rijksregister, na te gaan of, na de activering van de kaart, de automatische registratie van de 
bovengenoemde informatiegegevens wel degelijk heeft plaatsgevonden. Het kan immers gebeuren dat, 
als gevolg van een technisch probleem, de autogeneratie van de informatietypes 195 en 180 niet werd 
uitgevoerd. 
 
In dat geval moeten ze afzonderlijk in het rijksregisterdossier worden ingegeven, met inachtneming van 
de structuren die in deze onderrichtingen worden beschreven. 
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Structuur van identiteitskaarten, andere dan het Europees Model. 
 

Samenstelling 
 
Datum van afgifte 
 

Het is de datum van de afgifte, de vernieuwing of de verlenging van de identiteitskaart of het 
identiteitsbewijs.   Het moet een reële datum zijn. 
 
 

Type identiteitsbewijs (T.I.) 
 

De types van identiteitsbewijs met hun code zijn als volgt vastgelegd : 
 

00  identiteitsbewijs van Belg. 
10 bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR). 
20 identiteitskaart van vreemdeling (IK). 
30 attest van immatriculatie (AI) (modellen A en B). 
40 EU- kaart (uitgezonderd zelfstandige arbeiders). 
50 identiteitskaart voor Belgen in het buitenland. 
60 identiteitsstuk voor kinderen jonger dan 12 jaar. 
70 identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar. 
80 EU- kaart (voor zelfstandigen). 
90 ander identiteitsbewijs (voor een vreemdeling). 

 
 

Opmerkingen : 
 

- Door de nieuwe wetgeving inzake de Europese identiteitskaart van Belg is het type 00 vanaf 1 
oktober 1990 niet meer van toepassing.  
Dit type is dan ook nog enkel noodzakelijk voor het opslaan van informatie in historiek. 

 
- Het attest van immatriculatie-model B (type 30), is voorbehouden voor de onderdanen van een 

lidstaat van de Europese Unie. 
Het model A is voor de overige vreemdelingen bestemd. 
Het onderscheid tussen beide modellen wordt gemaakt in de zone voor het nummer.  

 
- Toepassing van type 90 wordt gemaakt bij een bijzonder verblijfsbewijs, dienend als 

verblijfsvergunning of consulaire identiteitskaart.  Deze bewijzen worden gewoonlijk door een 
diplomatieke of consulaire post afgegeven. 
Wanneer dit document opgesteld wordt door een gemeente, de NIS-code van de gemeente 
gebruiken. 

 
 
 
Duplicaat van een identiteitsbewijs 
 
- De afgifte van een duplicaat van een identiteitsbewijs, als gevolg van een aangifte van verlies of 

vernietiging, kan worden geregistreerd door wijziging van het cijfer van de eenheden van het type 
voor alle identiteitsbewijzen, behalve voor het type 90. 

 
- Het eerste duplicaat zal steeds aangeduid worden door het cijfer 1; de daaropvolgende duplicata 

moeten steeds het duplicaatnummer van de vorige afgifte + 1 dragen.  Het maximum aantal 
bedraagt 9. 

 
Voorbeeld : 
Aanduiding van een tweede duplicaat bij een identiteitskaart voor vreemdeling (type 20) : 22.  
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Nummer van het identiteitsbewijs 
 
- Over het algemeen bestaat het nummer van het identiteitsbewijs uit 3 letters en 6 cijfers.   Zijn er 

minder dan 3 letters dan moet rechts aangevuld worden met spaties. 
Zijn er minder dan 6 cijfers dan schrijft men de cijfers rechts en vult men links met nullen aan. 

 
- Voor het type 50 moet het nummer 12 cijfers bevatten. 

- Voor het type 30 als het nummer niet bekend is : ∆∆∆999999 (3 spaties en zes keer het cijfer 9). 
- Voor het type 90 kan het nummer bestaan uit één letter en zeven cijfers. 
- Voor het type 30 wordt het model van het attest gespecifieerd in het 1e teken van de zone. 

 
De structuur is als volgt : 

 
1e teken :   letter A of B al naargelang van het model. 
2e teken :  letter N of F (Nederlandstalig attest = N, Franstalig attest = F). 
3e teken :  (spatie) 
4e teken tot 9e teken : het nummer van het attest invullen vanaf rechts, dus met weglating van  

het 1e cijfer of cijfer van het miljoental van het nummer, dat steeds 0 
(nul) is. 

Opmerking : 
 

Sommige nummers van bewijzen voor vreemdelingen kunnen bestaan uit 6 cijfers en 3 letters.  Dit 
verschil ten opzichte van de vroegere samenstelling, overigens zonder belang, vergt het omzetten 
van de rubriek letters en de rubriek cijfers voor het opnemen door het Rijksregister. 

 
 
Gemeente van afgifte of verlenging 
 
- Hier dient men de NIS-code van de gemeente te vermelden waar het identiteitsbewijs werd 

uigegeven of verlengd. 
 

- Is het bewijs niet door een gemeente afgegeven of is de gemeente onbekend, dan vijf nullen 
(00000) invoeren. 

 
- Bij type 50, wordt de gemeente van afgifte vervangen door het land waar het bewijs werd 

afgeleverd.  De landencode 00992 is toegelaten, wanneer het land onbepaald is.  Dit type 50 wordt 
in beginsel nooit door de gemeente ingevoerd. 

 
 
Vervaldatum 
 
- Het is de datum waarop de geldigheid van het identiteitsbewijs vervalt.  

Deze datum moet uiteraard recenter zijn dan de datum van afgifte of verlenging. 
 
- Een vervaldatum is slechts mogelijk bij de types 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 of 90. 

 
 
Verlengingsnummer 
 
Dit nummer wordt uitsluitend toegepast bij type 10, 30, 100 en 110 en bestaat uit het cijfer 1, 2 of 3. 
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Structuren 

 
a) voor type 00 en 60 

 

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

  1 9 5  D D M M J J J J   

 

NUMMER v.h. BEWIJS NIS-CODE 

X X X X X X X X X N N N N N 

 
 

b) voor type 20, 30, 40, 80 en 90 
 

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

  1 9 5  D D M M J J J J   

 

NUMMER  NIS-CODE 

X X X X X X X X X N N N N N 

 

VERVALDATUM 

D D M M J J J J 

 
 

c) voor type 10 
 

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

  1 9 5  D D M M J J J J 1 0 

 

NUMMER  NIS-CODE 

X X X X X X X X X N N N N N 

 

VERVALDATUM DUUR 

D D M M J J J J X 

 
 

d) voor type 10 met verlengingsnummer 
 

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

  1 9 5  D D M M J J J J 1 0 

 

NUMMER  NIS-CODE 

X X X X X X X X X N N N N N 

 

VERVALDATUM DUUR V 

D D M M J J J J X N 

 
Toegelaten codes : 
 

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

• Dienstcode   (D.) : 0 

• Duur   : A = onbeperkte duur 
B = beperkte duur 

• V (verlengingsnummer) : 0, 1, 2 of 3 (enkel voor type 10) 
 

Opmerking: 
De toevoeging van een verlenging in een bestaande informatie gebeurt met OC 11 (verbetering) 
en verlengingsnummer 0, terwijl de bijwerking van een verlenging gebeurt met OC 10 en 
verlengingsnummer 1, 2 of 3. 
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Controles 
 
 

 bij type controle 

00 tot 09 
de datum van de informatie moet recenter zijn dan de geboortedatum en de 
persoon moet Belg zijn 

10 tot 19 
20 tot 29 
30 tot 39 
40 tot 49 
80 tot 89 
90 

de persoon moet vreemdeling zijn 

50 tot 59 de persoon moet Belg zijn 

60 en 70 de datum mag niet recenter zijn dan de geboortedatum + 12 jaar 
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Structuur voor de identiteitskaart van Belgen - Europees Model 
 
 

Samenstelling  
 

Datum van afgifte 
 

De datum van afgifte van de kaart is deze waarop de burger zijn kaart komt afhalen of in zijn bezit 
krijgt.  Het moet een werkelijk bestaande datum zijn die gelegen is na 1 december 1985. 

 
 
Type Identiteitskaart (T.I.) 
 

Ter onderscheiding van de identiteitskaart voor Belg - oud model (groene kleur) zal de nieuwe 
Europese identiteitskaart code N00 (hoofdletter N, nul, nul) dragen. 

 
 
Kaartnummer 
 

Het kaartnummer bevat 12 cijfers : 
- de eerste 3 duiden de gemeente in code aan die de kaart afgeeft; deze code is begrepen tussen 

001 en 589. 
- de 7 volgende cijfers zijn een reeksnummer (het 1e cijfer mag nooit 8 of 9 zijn); 
- de laatste twee cijfers zijn het controlegetal. 

 
 

Structuur 
 

O.C. I.T. D. DATUM T.I. 

  1 9 5  D D M M J J J J N 0 0 

 

KAARTNUMMER 

            

 
Toegelaten codes : 

 
- Operatiecode (O.C.)  : 10, 11, 13 en 20 
- Dienstcode   (D.)   : 0 

  
 
Controles : 

 
- De datum van de informatie moet recenter zijn dan 1 december 1985 en recenter dan de geboortedatum 

+ 11 jaar en 10 maanden. 
 
- De datum bij de O.C. 10 moet recenter zijn dan de vorige informatie 195 en bij de O.C. 11 moet hij 

recenter zijn dan het voorlaatste I.T. 195. 
 
- De informatie 'nationaliteit" (I.T. 031) moet Belg (landencode 150) zijn op de datum van de afgifte van de 

kaart. 
 
- De eerste 3 cijfers van het kaartnummer moeten overeenstemmen met de gemeente in de informatie 

"gemeente van beheer" (I.T. 001) met inachtneming van beide informatiedata. 
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Identiteitsstukken en –bewijzen voor kinderen jonger dan twaalf jaar 
 

Inleiding 
 
Het Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en –bewijzen voor kinderen 
onder de twaalf jaar (Belgisch Staatsblad van 20 december 1996) dat in werking is getreden op 1 januari 
1997, heeft nieuwe identiteitsdocumenten ingevoerd voor de voornoemde kinderen.   De wijze van 
toekenning van de documenten heeft het voorwerp uitgemaakt van het ministerieel besluit van 23 december 
1996 (Belgisch Staatsblad van 31 december 1996) en van de omzendbrief van 17 februari 1997.   Het 
informatietype betreffende de identiteitsbewijzen (I.T. 195) dient aangepast te worden met het oog op de 
juiste invoering van de nieuwe documenten in het Rijksregister van de natuurlijke personen. 
 
Er dient verwezen te worden naar de volgende gegevens. 

 

 

Identiteitsstukken voor kinderen jonger dan 12 jaar. 
 
1. De informatie betreffende het identiteitsstuk bestaat uit de volgende bestanddelen: 
 

a. de afgiftedatum; 
b. het type identiteitsdocument : code 60; 
c. het nummer van het identiteitsstuk; 
d. de NIS-code van de gemeente van afgifte. 

 
 
2. Afgiftedatum  
 
Het gaat om de datum waarop het bewijs afgegeven werd.  Het moet een werkelijk bestaande datum 
zijn.  Het identiteitsstuk wordt uitgereikt aan elk kind onder de twaalf jaar bij zijn eerste inschrijving in de 
bevolkingsregisters van een Belgische gemeente of in het wachtregister. 
Op het identiteitsstuk staat geen vervaldatum. 
 
In geval van verlies of beschadiging wordt het identiteitsstuk geannuleerd en vervangen door een nieuw 
document (geen duplicaat), dat een nieuwe afgiftedatum en een nieuw nummer zal bevatten. 
 
3. Nummer van het identiteitsstuk. 
 
Het nummer van het identiteitsstuk heeft de volgende structuur : het jaartal in 2 cijfers gevolgd door een 
volgnummer in vier cijfers (b.v. : 970001) 
 
Een verwerpingscode 383 werd gecreëerd voor het invoeren van ongeldige tekens in het nummer van 
de identiteitsstukken en –bewijzen voor kinderen jonger dan 12 jaar in het IT 195.  
Het nummer van het identiteitsstuk of –bewijs moet bestaan uit het jaartal van  afgifte in 2 cijfers, 
gevolgd door een volgnummer van 4 cijfers (of 5 cijfers voor de grote steden). Alle andere tekens 
worden geweigerd. 

 
 
4. Gemeente van afgifte. 
 
De gemeente van de eerste inschrijving van het kind of de gemeente van inschrijving, die het document 
vernieuwd heeft. 

 
De NIS-code van de gemeente van afgifte wordt vermeld achter het nummer van het identiteitsstuk. 
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5. Toegestane operatiecodes : 10, 11, 13 en 20. 
 
 
6. Controles : 
 
- de datum van afgifte moet gelijk zijn aan of recenter dan de geboortedatum en hij mag niet gelijk zijn 

aan of recenter dan de datum van de twaalfde verjaardag. 
 
- de codes betreffende de duplicata worden niet toegelaten. 
 
 

Structuur van IT 195 (geldig vanaf 1.1.1997). 

 
Type 1  (operatiecodes 10 en 11) 

 

O.C. I.T. D. DATUM v. AFGIFTE TYPE 

  1 9 5  D D M M J J J J 6 0 

 

Nr. identiteitsstuk NIS-CODE 

           

 
 
 

Type 2 (operatiecode 13) 
 

O.C. I.T. D. Annulatiedatum v.d. informatie 

1 3 1 9 5 0 D D M M J J J J 

 
 

Identiteitsbewijzen voor kinderen jonger dan twaalf jaar 
 

Samenstelling 

 
1. De informatie betreffende het identiteitsbewijs bestaat uit de volgende bestanddelen : 
 

a. de afgiftedatum; 
b. het type identiteitsdocument : code 70; 
c. het nummer van het identiteitsbewijs; 
d. de NIS-code van de gemeente van afgifte; 
e. de vervaldatum van het identiteitsbewijs. 

 
 
2. Afgiftedatum. 
 
Het gaat om de datum waarop het identiteitsbewijs overhandigd werd.  Het moet een werkelijk 
bestaande datum zijn. 
 
Het identiteitsbewijs wordt afgegeven, op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag 
over het kind uitoefenen, door de gemeente waar het kind op het ogenblik van de afgifte in de registers 
(bevolkingsregister - wachtregister) is ingeschreven. 
 
 
3. Nummer van het identiteitsbewijs:  Cf. supra. . 
 
 
4. Gemeente van afgifte:  de gemeente waar het kind op het ogenblik van de afgifte van het  

identiteitsbewijs ingeschreven is. 
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5. Vervaldatum 
 

• Datum waarop de geldigheidsduur van het identiteitsbewijs eindigt, hetzij maximum twee jaar 
na de datum van afgifte. 

• Deze datum moet altijd liggen vóór de datum van de twaalfde verjaardag. 

• De vervaldatum bevindt zich in de informatiestructuur achter de NIS-code van de gemeente 
van afgifte. 

 
 
6. Toegestane operatiecodes : 10, 11, 13 en 20. 
 
 
7. Controles : 
 
- De afgiftedatum moet gelijk zijn aan of recenter dan de geboortedatum en hij mag niet gelijk zijn aan 

of recenter zijn dan de datum van de twaalfde verjaardag. 
 
- De vervaldatum van het bewijs (einde geldigheidsduur) mag niet gelijk zijn aan of recenter zijn dan 

de datum van de twaalfde verjaardag. 
 
- De vervaldatum van het bewijs mag niet recenter zijn dan twee jaar na de afgiftedatum van het 

identiteitsbewijs. 
 
- De duplicaten van het identiteitsbewijs mogen niet worden ingevoerd. 
 
 

Bijwerkingsstructuur : (geldig vanaf 1.1.97) 

 
Type 1  (Operatiecodes 10 en 11) 

 

O.C. I.T. D. Afgiftedatum v.h. bewijs TYPE 

  1 9 5  D D M M J J J J 7 0 

 

Nr. v.h. Bewijs NIS-CODE VERVALDATUM 

           D D M M J J J J 

 
 

Type 2  (operatiecode 13) 
 

O.C. I.T. D. Annulatiedatum v.d. informatie 

1 3 1 9 5  D D M M J J J J 

 
 
 
 

468.  De structuur van de nummering van de identiteitsstukken en –bewijzen zoals zij vastgesteld werd 
door het voornoemde koninklijk besluit, kan praktische problemen stellen voor de gemeenten die 
meer dan 100.000 inwoners tellen.   Voor deze gemeenten wordt de toekenning van een 
reeksnummer van vijf cijfers aanvaard.   Het probleem ad hoc van het Rijksregister van de 
natuurlijke personen zal bijgevolg worden aangepast. 

 
De gemeenten met meer dan 100.000 inwoners die een nummering van vijf cijfers wensen te 
gebruiken dienen hiervoor een aanvraag in te dienen bij de FOD Binnenlandse Zaken (Directie 
van de Verkiezingen en van de Bevolking). 
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Identiteitskaart voor de Belgen in het buitenland 
 

Met toepassing van artikel 7, §1, van de wet van 26 juni 2002 inzake consulaire bevolkingsregisters 
en identiteitskaarten (B.S. van 27 juli 2002) wordt aan de Belgen die de leeftijd van 12 jaar bereikten 
en die in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische consulaire post zijn ingeschreven een 
identiteitskaart afgegeven. 
De modaliteiten werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de 
consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten (B.S. 19 maart 2003). 
  
Deze informatie wordt in het informatietype 195 van het Rijksregister opgenomen met de code 50. Bij 
een afdruk op de R-kaart wordt voor de code 50 de vermelding “identiteitskaart” weergegeven. 
 
In beginsel wordt deze informatie nooit ingevoerd door de gemeente. 
 
Deze toepassing trad in werking op 4 augustus 2003. 

 
 

Samenstelling  
 

- informatiedatum : de datum waarop de identiteitskaart werd uitgereikt. 
 
- nummer van de identiteitskaart : - code van de diplomatieke post die bevoegd is om identiteits-

kaarten uit te reiken: 4 cijfers; 
- volgnummer: 6 cijfers; 
- controlegetal: 2 cijfers. 

 
- plaats van aflevering :  landencode van het land van uitgifte. 
 
- vervaldatum :   datum van uitreiking + geldigheidsduur: 

- voor personen vanaf 12 tot en met 21 jaar = 5 jaar; 
- voor personen vanaf 22 tot en met 74 jaar = 10 jaar; 
- voor personen vanaf 75 jaar = onbeperkt geldig.  
In dit geval moet de fictieve vervaldatum “31122199” gebruikt worden. 

 
   

Structuur 
 
 

OC IT DC INFORMATIEDATUM  

1 0 1 9 5 0 D D M M J J J J 

 

TYPE NUMMER IDENTITEITSKAART 
 Plaats van 

aflevering 
VERVALDATUM 

5 0 N N N N N N N N N N N N * N N N D D M M J J J J 

 
 

Controles 
 

- Betrokkene moet ingeschreven zijn in het buitenland. 
- Betrokkene moet ouder zijn dan 12 jaar. 
- Berekening van het controlegetal van de identiteitskaart (modulo 97). 
- Vervaldatum = datum van uitreiking + geldigheidsduur. 
 


