I.T. 199 - PASPOORT
Algemeenheden
Het betreft het reispaspoort aan een Belg afgegeven door een gemeentelijke of provinciale overheid, of
door een diplomatieke of consulaire post.
Deze aangelegenheid wordt geregeld door de wet van 14 augustus 1974 betreffende de afgifte van
paspoorten (B.S. van 21 december 1974).
Met toepassing van de omzendbrief van 4 maart 2002 van de FOD Buitenlandse Zaken, werd de
reglementering omtrent de afgifte van tweede paspoorten gewijzigd en werd het aanvullend of
complementair paspoort afgeschaft.
Met toepassing van de omzendbrief van 2 augustus 2004 met kenmerk C23.1-92 van de FOD
Buitenlandse Zaken werd de reglementering omtrent de afgifte van paspoorten opnieuw gewijzigd.
De nieuwe reglementering trad in werking op 1 september 2004.
Vanaf die datum werden volgende aanpassingen doorgevoerd:
alle paspoorten hebben een geldigheidsduur van 5 jaar;
het systeem van het tweede paspoort blijft bestaan, maar dit tweede paspoort heeft eveneens
een geldigheidsduur van 5 jaar;
paspoorten voor minderjarigen hebben eveneens een geldigheidsduur van 5 jaar;
er worden geen verlengingen meer toegestaan. Dit betekent dat in de structuur het
verlengingsnummer (2 cijfers) steeds 00 is en ook blijft.

Samenstelling
•

Informatiedatum :

•

Indicatie ‘N’ :

de letter N moet worden ingevoegd om het onderscheid te maken met
de oude structuren;

•

Paspoortnummer :

het nummer van het paspoort in acht tekens, desgevallend aan te
vullen met spaties achteraan;

•

Code status :

0 = aflevering
1 = annulatie
2 = vernietiging
3 = verlies
4 = diefstal
5 = ongeldigverklaring
6 = intrekking of inbewaringneming
7 = administratieve fout
8 = productiefout

•

NIS-code :

de NIS-code van de Belgische gemeente, de provincie of de
diplomatieke post die het paspoort uitreikt;

•

Productiedatum :

de datum die vermeld is op het paspoort (= eerste geldigheidsdatum);

•

Vervaldatum :

de datum waarop het reispaspoort vervalt (= laatste eldigheidsdatum).

de datum waarop het paspoort effectief werd uitgereikt aan de burger,
of de datum waarop zich een feit heeft voorgedaan, bv. verlies;
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Eenheidsstructuur voor alle paspoorten uitgereikt vanaf 1 april 2002.
De nieuwe structuur is van toepassing vanaf 15 februari 2007, en zij wordt gebruikt voor het invoeren
van alle paspoorten die werden uitgereikt na 1 april 2002.
De informatie die reeds in de dossiers werd ingevoerd met betrekking tot dergelijke paspoorten blijft
behouden; zij moet niet vervangen worden.
De oude structuren blijven bewaard voor het bijwerken van informatie in historiek van de paspoorten
die werden afgeleverd vóór 1 april 2002.

Structuur
O.C.
1

I.T.
9

D.
9

D

D

Paspoortnummer

D
•

D

Productiedatum
M M E E

Informatiedatum
M M E E

Status

J

J

D

D

J

J

N

NIS-code

Vervaldatum
M M E E

J

J

Operatiecodes: 10, 13 en 17
De programma’s werden aangepast zodat het niet langer mogelijk zal zijn om de suppressie
van een informatie (operatiecode 12) in te voeren.
De te supprimeren informatie moet vanaf dat moment worden ingevoerd met een
operatiecode 10 en de overeenstemmende code voor de status van het paspoort.

•

Dienstcode: 0

Afdruk
Het gaat hier om een vereenvoudigde structuur van de informatie ‘paspoort’.
Worden nog enkel weerhouden :
informatiedatum
type paspoort (zie verder)
paspoortnummer
vertaling statuscode
vertaling NIS-code
productiedatum
vervaldatum
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Bij deze nieuwe structuur wordt het ‘type paspoort’ supplementair afgedrukt.
Het type zal bepaald worden aan de hand van de initialen of de samenstelling van het
paspoortnummer, zie onderstaande tabel.

Initialen
paspoortnummer
LD123456
LA123456
CE123456
Nummers beginnend met
EA … tot EH …
A1234…
B123456
C1234…
12345678

afdruk
Dienstpaspoort
Diplomatiek paspoort
Voorlopig paspoort
Paspoort
Reisdocument voor vluchtelingen
Reisdocument voor vreemdelingen
Reisdocument voor staatlozen

Uitleg van de “Code Status”
De status, het statuut, het fysiek lot, de fasen in de levenscyclus van een paspoort, en de uitleg bij de
coderingen van het statuut van een paspoort in het Rijksregister zijn de volgende:

O = aflevering: op de reële datum van afgifte.

1 = annulatie: Annulatie gebeurt alleen op vraag van de burger, om hem het document terug te geven
als aandenken. Vraagt de burger niet om een annulatie, dan vernietigt het paspoortbestuur het
paspoort.
Bij annulatie wordt de rechterbovenhoek van het paspoort, gevormd door de bovenkant van de rug, de
rechterbovenhoek (aan de open kant van het paspoort) en het punt 2 centimeter onder de
rechterbovenhoek weggeknipt, zodanig dat het door alle bladzijden geperforeerde nummer van het
paspoort gedeeltelijk verwijderd is.
Wanneer de paspoorthouder nog gebruik wil maken van nog geldige visa in het paspoort, ongeacht
het paspoort zelf nog geldig is of niet, dan laat het paspoortbestuur de bladzijden met de
identiteitsgegevens en de nog geldige visa intact; de rechterbovenhoek van deze bladzijden wordt niet
afgesneden. Het nut van deze vorm van annulatie is gebruik te kunnen maken van nog geldige visa,
vooral om gemakkelijker een nieuw visum in het nieuwe paspoort te bekomen, maar tegelijk te kunnen
aantonen dat het paspoort zelf geannuleerd is. De meeste landen aanvaarden immers niet dat
meerdere geldige visa voor een persoon zich in meerdere paspoorten op naam van die persoon
bevinden.
De afgesneden rechterbovenhoek wordt vernietigd.
Alle lege bladzijden worden in zwarte, onuitwisbare inkt bestempeld of beschreven met
“NIETIG”. Nadien wordt het paspoort aan de burger teruggegeven.

2 = vernietiging: Bij vernietiging wordt het paspoort of het reisdocument versnipperd, verbrand of
voor recyclage terug aan het productiecentrum bezorgd. Paspoortbesturen vernietigen paspoorten
wanneer een nieuw wordt afgegeven en de aanvrager het oude niet terug wenst, of wanneer een door
het productiecentrum geleverd paspoort na een maand nog niet werd opgehaald - indien
paspoortbestuur en aanvrager niet anders afspraken.
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3 = verlies: dit is het gevolg van een (eventueel door de politie geregistreerde) verklaring van de
titularis van verlies van het paspoort. Het paspoort wordt niet meer teruggevonden, en moet dus als
verloren worden beschouwd.

4 = diefstal: Er is maar sprake van diefstal wanneer ze werd vastgesteld in een verslag of procesverbaal van politie die de omstandigheden van de diefstal omschrijft. Het politieverslag of procesverbaal gaat verder dan een eenvoudige registratie van een verklaring van een privé-persoon.

5 = ongeldigverklaring: Er is sprake van een ongeldigverklaring wanneer het paspoort in kwestie nog
effectief in omloop is. Buitenlandse Zaken of een ander paspoortbestuur kan een paspoort ongeldig
verklaren wanneer de houder ervan geen recht meer heeft om het te gebruiken, bijvoorbeeld wegens
een veroordeling, een opsporing door politie of justitie, het verzet van een ouder tegen het verder
gebruik van een reeds afgegeven maar niet in bewaring gegeven paspoort door zijn kind. Ook
wanneer na overlijden het paspoort niet voor annulatie of vernietiging werd voorgelegd, moet het
worden ongeldig verklaard.

6 = intrekking of inbewaringneming: Er is enkel sprake van een al dan niet tijdelijke intrekking of
inbewaringname/-gave wanneer het paspoort in kwestie effectief bij het paspoortbestuur werd
ingeleverd. Dit kan bijvoorbeeld bij onenigheid tussen de ouders over het gebruik van het paspoort
door hun kind. Als oplossing kan het paspoort bij het paspoortbestuur worden ingeleverd totdat er
overeenstemming wordt bereikt. Een paspoort kan ook worden ingetrokken op uitnodiging of
instructie van Buitenlandse Zaken of een ander paspoortbestuur wanneer de titularis door een
veroordeling of opsporing door politie of justitie het recht op gebruik van een paspoort tijdelijk verliest.

7 = ADMINISTRATIEVE FOUT: het paspoort bevat een administratieve fout ten gevolge van
verkeerde handeling van het paspoortbestuur: verkeerde foto, verkeerde identiteitsgegevens, …..
is het paspoortbestuur (en indien nodig uiteindelijk Buitenlandse Zaken) die de administratieve
vaststelt, niet de burger of de producent. Bij administratieve fout vernietigt of annuleert
paspoortbestuur het paspoort.

een
Het
fout
het

8 = PRODUCTIEFOUT: Het paspoort vertoont beschadigingen of imperfecties zoals slechte druk van
tekst en/of foto, slechte bevestiging van bladzijden, … Het is de producent (en indien nodig
uiteindelijk Buitenlandse Zaken) die de productiefout erkent, niet het paspoortbestuur of de burger.
Een paspoort met productiefout wordt in regel vernietigd door de producent onder supervisie van
Buitenlandse Zaken. De vernietiging van dit paspoort zal later door Buitenlandse Zaken worden
geregistreerd.
o
Administratieve of productiefout kunnen door het paspoortbestuur al voor afgifte worden
vastgesteld en mogen dan niet meer worden afgegeven. In deze gevallen wordt het betrokken
paspoort niet in het rijksregister geregistreerd (het werd immers niet afgegeven).
o
Maar soms komt de administratieve of productiefout maar na afgifte en verloop van tijd naar
boven.
o
Paspoorten met een administratieve of productiefout moeten zo snel mogelijk worden
vernietigd en vervangen.
De verschillende opeenvolgende statussen van een paspoort, die zich overigens nooit tegelijk kunnen
voordoen, vormen samen de historiek van een paspoort. Een nieuwe status wordt steeds
bijgeschreven, en niet overgeschreven op een eerdere status.
De status wordt ook bijgeschreven bij het paspoort waarop het betrekking heeft. De status verlies
wordt dus bij het verloren paspoort ingeschreven, en niet bij het nieuwe paspoort dat ten gevolge van
het verloren paspoort werd afgegeven.
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OPMERKING:
Met toepassing van het koninklijk besluit van 8 juli 2013, verschenen in het Belgisch Staatsblad van
17 juli 2013, worden de gegevens met betrekking tot het Belgisch paspoort in de bevolkingsregisters
ingevoerd door de FOD Buitenlandse Zaken.
Deze bijwerking van het IT199 in het Rijksregister is enkel van toepassing voor de gemeenten die
paspoorten met vingerafdrukken afgeven; dit is vanaf het moment dat bij de gemeente het hiertoe
benodigde materiaal is geïnstalleerd en zij voor de afgifte van paspoorten is overgeschakeld naar het
programma BELPAS van de FOD Buitenlandse Zaken.
De automatische bijwerking van het IT199 vanuit “BELPAS” werd operationeel op 16.09.2013.

Verwerpingscode 378 (nota van 06.02.2008).
Naar aanleiding van een wijziging in de programma’s van het IT199 aangaande de paspoorten (test
op aanwezigheid van een paspoortnummer in het dossier) werd vastgesteld dat verschillende
diensten er niet in slagen sommige annulaties van paspoorten (alle codes behalve de aflevering =
code 0) in te voeren.
De bijwerking geeft als resultaat de verwerpingscode "378" en dit om de volgende reden : vroeger
bestond het paspoortnummer uit 10 posities, nu slechts uit 8 posities.
Indien het oorspronkelijke paspoort verkeerd werd ingevoerd zoals in de volgende voorbeelden :
00EB123456
(nummer voorafgegaan door twee nullen)
∆∆EB123456
(nummer voorafgegaan door twee spaties)
EB00123456
(twee overbodige nullen)
EB∆∆123456
(twee overbodige spaties), enz.,
dan gaat de vergelijking niet op zodat dit beschouwd wordt als een ander paspoort.
Het oude te annuleren paspoort dient in het dossier aanwezig te zijn onder de vorm : EB123456∆∆
(twee spaties op het einde).
Door het oude paspoort te verwijderen en opnieuw correct in te voeren (volgens de oude structuur
onder nr. 478, 2 van de instructies of met de nieuwe structuur onder nr. 481 van de instructies,
afhankelijk van de datum) kan nadien de annulatie zonder probleem worden uitgevoerd.
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Informatie paspoort vóór 1 april 2002
Samenstelling van de informatie
Deze informatie bevat :

a. De datum van afgifte (8 cijfers)
Het betreft de datum waarop het reispaspoort afgegeven of verlengd werd. Het is de datum waarop het
paspoort effectief wordt afgegeven aan de burger.
OPMERKING :

In geval van vervroegde verlenging van een reispaspoort (voordat het vervallen
is), is de datum die geregistreerd moet worden, de datum waarop de verlenging
gebeurt.
De verlenging van een paspoort is niet meer toegestaan vanaf 1 september 2004.

b. Het nummer van het reispaspoort (maximum 10 alfanumerieke tekens)
Elk afgegeven reispaspoort draagt een afzonderlijk nummer, of het nu gaat om een eenvoudige afgifte,
of om een afgifte naar aanleiding van een diefstal, verlies of beschadiging. Op dezelfde manier draagt
het reispaspoort dat afgegeven is als aanvulling op een geldig paspoort, eveneens een ander nummer
dan het eerste reispaspoort waarbij het gevoegd wordt.

c. De code die aangeeft of het om een afgifte, een vervanging of een aanvulling gaat
De volgende codes zullen gebruikt worden :
-

een afgifte

:

0

-

een vervanging naar aanleiding van een diefstal, verlies of beschadiging :

-

een aanvulling op een geldig paspoort

:

5

6

Met ingang van 1 april 2002 werd het aanvullend paspoort afgeschaft. De code 6 blijft behouden voor
bijwerkingen met een informatiedatum vóór 1 april 2002.

N.B. :

Er dient opgemerkt te worden dat het gebruik van de termen "duplicaat van paspoort" fout is.
Een paspoort dat afgegeven wordt naar aanleiding van het verlies, de diefstal of de
beschadiging van een paspoort, draagt een ander nummer dan het verloren, gestolen of
beschadigde paspoort. De code 5 wordt gebruikt wanneer het gaat om een diefstal, verlies of
beschadiging, en de tekst die met de code overeenstemt en die op de R-kaart gedrukt wordt, is
"vervangen".

d. Het type paspoort
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De code 1 of 2 moet ingevoerd worden voor paspoorten afgeleverd na 1 april 2002.
Code 1 wordt gebruikt voor :

- de invoering van het eerste paspoort;
- de verlenging van het eerste paspoort;

Code 2 wordt gebruikt voor :

- de invoering van het tweede paspoort;
- de verlenging van het tweede paspoort - het betreft eigenlijk
een nieuw paspoort met een geldigheidsduur van één jaar;
- de verlenging van een bestaand paspoort, afgeleverd vóór 1 april
2002, dat beschouwd wordt als een tweede paspoort.

e. De code van de plaats van afgifte of verlenging (5 cijfers)
Een reispaspoort kan afgegeven worden door een gemeente, door een diplomatieke of consulaire post
of door een provinciebestuur.
Als het reispaspoort afgegeven of verlengd wordt door een gemeente: de NIS-code van de
gemeente aanduiden.
Als het reispaspoort afgegeven of verlengd wordt door een provinciebestuur, wordt de informatie
ingevoerd door de laatste gemeente van beheer.
Eén van de hieronder opgesomde codes zal gebruikt worden :
10.000
20.000
20.001
20.002
21.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000

voor de provincie Antwerpen
voor de provincie Brabant
voor de provincie Vlaams-Brabant
voor de provincie Waals-Brabant
voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest
voor de provincie West-Vlaanderen
voor de provincie Oost-Vlaanderen
voor de provincie Henegouwen
voor de provincie Luik
voor de provincie Limburg
voor de provincie Luxemburg
voor de provincie Namen

Als het reispaspoort afgegeven of verlengd wordt door een diplomatieke of consulaire post, wordt
de informatie ingevoerd door de FOD Buitenlandse Zaken, dat een bijzondere codificatie met 5 cijfers
gebruikt voor deze posten. Deze code begint steeds met een nul.

OPMERKING :
Een persoon kan op een bepaald moment twee reispaspoorten toegekend krijgen door verschillende
instanties (een gemeente en een ambassade of een ambassade en een provinciebestuur bijvoorbeeld).
Als dat zo is, kan eenzelfde instantie, in bepaalde gevallen die voorzien zijn door de van kracht zijnde
reglementering, twee reispaspoorten afgeven aan eenzelfde persoon, mits voorafgaande toelating van
de FOD Buitenlandse Zaken.
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f.

De vervaldatum

Het betreft de datum waarop het reispaspoort vervallen is (= laatste geldigheidsdatum).
Wanneer een vervallen reispaspoort door zijn houder terugbezorgd wordt aan het gemeentebestuur,
moet de opheffing van dit paspoort geregistreerd worden (operatiecode 12, structuur zoals onder 478.3).
Er zal op dezelfde manier tewerk gegaan worden wanneer de persoon gemachtigd is een vervallen
reispaspoort te bewaren na de nietigverklaring daarvan door het gemeentebestuur.
Als een vervallen reispaspoort daarentegen in het bezit blijft van zijn houder zonder dat het nietig
verklaard is door het gemeentebestuur, kan de opheffing van dit paspoort niet geregistreerd worden.

g. Het nummer van verlenging
Voor een afgifte is dit nummer 00.
Voor een eerste verlenging is dit nummer 01, enz.
OPMERKING :

-

Een geldig reispaspoort kan vervroegd verlengd worden.
De verlenging mag niet meer dan vijf jaar bedragen.

Vanaf 1 september 2004 is een verlenging van een paspoort niet meer toegestaan; het nummer blijft dus
steeds 00.

h. Het volgnummer van het register model D (8 cijfers)
Dit is het nummer in 8 cijfers, zoals het vermeld staat in het register model D.
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i.

Het nummer van het vervangen reispaspoort (10 alfanumerieke tekens)

Voor de bijwerkingen met een informatiedatum vóór 1 april 2002 maximum 10 alfanumerieke tekens, die
uitsluitend ingevuld wordt als het nummer van het vervangen reispaspoort of van het paspoort ter
aanvulling waarvan een reispaspoort afgegeven wordt, gekend is.
In de nieuwe structuur wordt het oude paspoortnummer vermeld, ter vervanging waarvan het nieuwe
paspoort wordt afgegeven.
In de twee gevallen is deze zone facultatief met een variabele lengte (max. 10 alfanumerieke tekens).

j.

De productiedatum

De productiedatum is de datum die vermeld is op het paspoort (= eerste geldigheidsdatum).

Structuren
Toegestane operatiecodes

:

10 – 12 – 13 en 17.

1) Algemene structuur met informatiedatum vóór 1 april 2002 (OC 10 en 17).

O.C.
N N

I.T.
1 9

9

D.
0

DATUM
D D M

M

J

J

J

J

NUMMER VAN HET PASPOORT
X X X X X X X X

CODE NIS-CODE
X X N
N N N
↕
0 = afgifte
5 = vervanging
6 = aanvulling

VERVALDATUM
D D M M J

V.
N

J

J

J

N

VOLGNUMMER
N N N N N

N

N

N

N

N

↕
Verlengingsnummer :
00 in geval van afgifte
01 in geval van eerste verlenging
02 in geval van tweede verlenging
NUMMER VAN HET PASPOORT
X X X X X X X X
facultatieve zone

X

X

2) Structuur voor operatiecode 13.
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a)

algemene structuur

O.C.
N N

b)

I.T.
1 9

9

D.
0

DATUM
D D M

M

J

J

J

J

Wanneer het dossier meerdere IT 199 op dezelfde datum bevat, zal het volgnummer
vermeld worden.

O.C.
1 3

I.T.
1 9

9

D.
0

DATUM
D D M

M

J

J

J

J

DATUM
D D M

M

J

J

J

J

X

X

VOLG.
N
Waarde van 1 tot 9

3) Structuur voor operatiecode 12.

O.C.
N N

I.T.
1 9

9

D.
0

NUMMER VAN HET PASPOORT
X X X X X X X X

•

De opheffing van een vervallen reispaspoort wordt slechts in twee gevallen geregistreerd :
-

ofwel heeft de persoon het reispaspoort teruggegeven aan de gemeente;

-

ofwel heeft de persoon zijn reispaspoort bewaard nadat de gemeente de vermelding
"nietig verklaard" erop heeft aangebracht.

De in te voeren datum is de vervaldatum.

•

Verlenging tweede paspoort : het nieuwe paspoort kan slechts ingevoerd worden als het
bestaande tweede paspoort vervallen verklaard wordt (OC 12).
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Voorbeelden
•

:

Een reispaspoort nr. EA 756236 is afgegeven door de stad Gent op 14 mei 2002 ter vervanging
van het reispaspoort EA 125633 dat verloren werd door zijn houder. Het is geldig voor een
periode van een jaar. Dit nummer wordt geregistreerd onder het volgnummer 356.
10/199/0/14052002/EA756236∆∆/5/1/44021/13052003/00/00000356/EA125633∆∆

•

Een persoon die houder is van een reispaspoort EA 756236, afgegeven door de stad Gent, en
vervallen op 16 december 2000, bezorgt dit pas poort terug aan de gemeente.
12/199/0/16122000/EA756236∆∆

Controles
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij de invoering van het IT 199, zal het programma controleren of de persoon de Belgische
nationaliteit heeft.
De vervaldatum moet later zijn dan de datum van afgifte.
Elke fictieve datum wordt geweigerd.
Voor eenzelfde reispaspoort moet het verlengingsnummer gelijk zijn aan het vorige
verlengingsnummer + 1.
Als het reispaspoortnummer wijzigt, moet het verlengingsnummer gelijk zijn aan 00.
Als het reispaspoortnummer minder dan 10 tekens bevat, moeten er na dit nummer de nodige
spaties ingevoegd worden (∆).
Voor de codes 5 en 6 moet het paspoortnummer dat op het einde van de structuur vermeld
wordt, als historiek in het dossier voorkomen.
Bij het invoeren van de informatie met betrekking tot het paspoort wordt nagegaan welke
informatie er daaromtrent reeds aanwezig is in het dossier : een tweede paspoort kan enkel
ingevoerd worden indien er een geldig paspoort aanwezig is; het invoeren van een nieuw
paspoort wordt geweigerd wanneer er twee paspoorten aanwezig zijn.

Opmerkingen :
o

Het is aangewezen om, op het moment dat het paspoort afgeleverd wordt aan de burger, de
bijwerking in te voeren in het Rijksregister, zodanig dat bij een eventuele verwerping men niet met
het probleem zit dat de informatie niet kan worden ingebracht terwijl de burger fysisch zijn paspoort
reeds op zak heeft.

o

De informatiegegevens betreffende de actieve reispaspoorten worden in chronologische volgorde
op de R-kaart gedrukt, maar de historiek die op die kaart vermeld staat, is voortaan beperkt tot de
laatste 10 jaren.

o

Bij de afdruk van de paspoorten zal ter hoogte van een tweede paspoort de vermelding "2
aangebracht worden.
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