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Toepassingsgebied
Het IT 202 moet vanaf 3 maart 2008 verplicht worden ingevoerd. Het bevat de
informatie:



volgende

De reden van het verblijf.
Het Rijksregisternummer van de persoon die het recht op gezinshereniging opent.

Voor de reden van verblijf volstaat het niet om enkel de generieke categorieën op te nemen, maar
dient steeds de meest gedetailleerde reden van verblijf te worden gehanteerd – zie artikel 1, eerste
lid, 14° van het koninklijk besluit tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de
informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling
van een Rijksregister van de natuurlijke personen, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 31
januari 2018 (B.S. van 9 mei 2018).

Voor de registratie van de reden van verblijf in IT202 zijn verschillende codes voorzien voor de
burgers van de Europese Unie (en "gelijkgestelden") en voor de onderdanen van derde landen.
De volgende personen worden gelijkgesteld met burgers van de Unie:



burgers van de Europese Economische Ruimte die verder geen burger van de Unie zijn. Ze
zijn onderdaan van de volgende landen: Liechtenstein, IJsland en Noorwegen;
burgers van de Zwitserse Bondsstaat.

Na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie moet een onderscheid worden
gemaakt tussen:




Britse onderdanen die begunstigden zijn van het terugtrekkingsakkoord van het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, die voor de registratie van IT202 worden gelijkgesteld
met burgers van de Unie;
Britse staatsburgers die geen begunstigden zijn en die zelf als onderdanen van derde landen
moeten worden beschouwd.

Indien een burger van de Europese Unie geen gebruik wenst te maken van de meest gunstige
bepalingen die hem overeenkomstig de Europese richtlijnen en reglementen worden toegekend,
moet hij beschouwd worden als een onderdaan van een derde land, en zal hij bijgevolg
onderworpen zijn aan de verblijfsmotieven voor de onderdanen van derde landen.
Bijvoorbeeld: voor een Fransman die in België komt werken (loontrekkende) en die de toepassing
van de Europese bepalingen niet aanvraagt, moet als reden van verblijf de code 4.1.1 in het
Rijksregister worden opgenomen, en niet de code 4.2.1.

Het IT 202 wordt niet opgenomen in de dossiers van de personen die zijn ingeschreven in het
wachtregister.

IT202 – Versie 25.06.2021

Pagina 2

Samenstelling
Oorspronkelijk moesten in het IT 202 de bijkomende informatiegegevens worden opgenomen met
betrekking tot de verblijfstoestand van de vreemdelingen, die door de gemeenten facultatief ingegeven
zijn in een niet-gestructureerde alfanumerieke zone.

De oude structuur van het IT 202 zal vanaf voornoemde datum niet meer kunnen gebruikt worden.
Indien u de informatie die op dat moment aanwezig is in het IT 202 wenst te behouden, of nieuwe
gelijkaardige informatie wenst in te voeren, kan deze opgenomen worden in het IT 246 (Gemeentelijke
informatie).

Het IT 202 bevat de volgende informatie:


De reden van verblijf:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0.
9.



Gezinshereniging, samenwoning, adoptie en andere
familieleden;
Asiel en diverse bescherming;
Regularisatie;
Werknemer;
Andere redenen;
Student;
Langdurig ingezetene;
Vreemdeling die een bijzonder statuut geniet;
Mobiliteit;
Belpic – voorlopige code.

Het Rijksregisternummer van de persoon die het recht op gezinshereniging opent.
De structuur met identificatienummer wordt alleen gebruikt voor de gevallen van “gezinshereniging,
samenwoning, adoptie en andere familieleden” (code C2 = 01).

De reden van verblijf moet verplicht in het IT202 worden opgenomen in het dossier van de volgende
vreemdelingen:


de vreemdelingen die, na de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen met betrekking tot
het IT 202, voor de eerste maal een aanvraag doen en een vreemdelingenkaart of een
verblijfsdocument bekomen;



de vreemdelingen die, na de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen met betrekking tot
het IT 202, een aanvraag doen en een hernieuwing of verlenging van hun vreemdelingenkaart
of verblijfsdocument bekomen of aan wie een duplicaat van hun vreemdelingenkaart of
verblijfsdocument wordt afgeleverd.



De Europese of niet-Europese buitenlandse kinderen geboren in België die verblijf krijgen op
basis van gezinshereniging met hun ouder(s) die legaal verblijft.
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Structuur
-

structuur zonder Rijksregisternummer:
O.C.
N

-

I.T.

D.

N

INFORMATIEDATUM

0

D

D

M

M

E

E

C1
J

J

0

C2

C3

C4

C2

C3

C4

1

structuur met Rijksregisternummer:
O.C.
N

I.T.

D.

N

INFORMATIEDATUM

0

D

D

M

M

E

N

N

N

E

C1
J

J

0

1

Rijksregisternummer
N

N

N

N

N

N

N

N

Toegelaten codes:
-

Operatiecode (O.C.)
Dienstcode (D.)
Informatiedatum
C1

:
:
:
:

-

C2, C3, C4

:

10 en 13
0
is de datum van het feit in 8 cijfers.
de code die de bestemmeling (DVZ, KSZ, Sociale Integratie, … ) van
de informatie aangeeft; voorlopig is dit een vaste waarde, nl. 01.
geven het verblijfsmotief weer – zie lijst infra.

Opmerkingen:
1. De automatische suppressie van het IT 202 bij een verandering van verblijfsgemeente wordt nog
enkel toegepast indien de informatie werd ingevoerd met de oude structuur.
2. Er wordt een historiek bijgehouden van de informatie in IT 202.
3. De informatie zal toegankelijk zijn voor ieder die een machtiging tot toegang tot het Rijksregister
heeft gekregen.
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Lijst van de verblijfsmotieven

1.0.0. Gezinshereniging, samenwoning, adoptie en andere familieleden
1.1.0.

Gezinshereniging met een niet-Europeaan (behalve een vluchteling of een begunstigde van de
subsidiaire bescherming)

1.1.1
Gezinshereniging met een niet-Europeaan (behalve een vluchteling of een begunstigde van de
subsidiaire bescherming) – Echtgenoot/partner: vreemdeling, die 21 of 18 jaar oud is en die een verblijf in België
bekomen heeft, in de hoedanigheid van echtgenoot of partner (geregistreerd partnerschap dat al dan niet als
gelijkwaardig aan een huwelijk wordt beschouwd) van een onderdaan van een derde land die toegelaten of
gemachtigd is tot een verblijf van (on)beperkte duur of tot vestiging (of die in België over de status van langdurig
ingezetene beschikt), met uitzondering van de onderdanen van derde landen die als vluchteling erkend zijn of die
1
subsidiaire bescherming genieten.
1.1.2
Gezinshereniging met een niet-Europeaan (behalve een vluchteling of een begunstigde van de
subsidiaire bescherming) – Ascendent: ouders van een vreemdeling die erkend is als vluchteling voor zover zij
met hem komen samenleven en op voorwaarde dat hij jonger is dan 18 jaar en het Rijk binnengekomen is zonder
begeleiding van een krachtens de wet verantwoordelijke meerderjarige vreemdeling en vervolgens niet
daadwerkelijk onder de hoede van een dergelijk persoon gestaan heeft. Code geldig tot 19 mei 2018 – zie codes
1.6.2. en 1.7.2.
1.1.3
Gezinshereniging met een niet-Europeaan (behalve een vluchteling of een begunstigde van de
subsidiaire bescherming) – Descendent: vreemdeling (minder dan 18 jaar oud of meer dan 18 jaar oud, indien
hij gehandicapt is) die een verblijf in België bekomen heeft, in de hoedanigheid van descendant van een
onderdaan van een derde land die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van (on)beperkte duur of tot
vestiging (of die in België over de status van langdurig ingezetene beschikt), met uitzondering van de onderdanen
van derde landen die als vluchteling erkend zijn of die subsidiaire bescherming genieten (of van zijn echtgenoot of
2
partner). De aanvrager moet jonger zijn dan de persoon die recht doet ontstaan.

1.2.0.

Gezinshereniging met een Europeaan (behalve een Belg) of met een Zwitser

1.2.1
Gezinshereniging met een Europeaan (behalve een Belg) of met een Zwitser – Echtgenoot/partner:
rreemdeling die een verblijf in België bekomen heeft, in de hoedanigheid van echtgenoot of partner (geregistreerd
partnerschap dat al dan niet gelijkwaardig is aan een huwelijk) van een burger van de Unie (met uitzondering van
de Belg die al dan niet gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer) of van een Zwitser.
1.2.2
Gezinshereniging met een Europeaan (behalve een Belg) of met een Zwitser – Ascendent:. vreemdeling
die een verblijf in België bekomen heeft, in de hoedanigheid van ascendant die ten laste is van een burger van de
Unie (met uitzondering van de Belg die al dan niet gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer) of van een
Zwitser (of van zijn echtgenoot of partner).
1.2.3
Gezinshereniging met een Europeaan (behalve een Belg) of met een Zwitser – Descendent:
Vveemdeling (die minder dan 21 jaar oud of ten laste is) die een verblijf in België bekomen heeft, in de
hoedanigheid van descendant van een burger van de Unie (met uitzondering van de Belg die al dan niet gebruik
heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer) of van een Zwitser (of van zijn echtgenoot of partner)).
1.3.0

Gezinshereniging met een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer

1.3.1
Gezinshereniging met een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer –
Echtgenoot/partner: vreemdeling die een verblijf in België bekomen heeft, in de hoedanigheid van echtgenoot of
partner (geregistreerd partnerschap dat al dan niet gelijkwaardig is aan een huwelijk) van een Belg die geen
gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer.
1.3.2
Gezinshereniging met een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer –
Ascendent: vreemdeling die een verblijf in België bekomen heeft, in de hoedanigheid van ascendant die ten laste
is van een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer.
1

Artikel 10, 4° en 5° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen.
2
Artikel 10, 4°, 5° en 6° van de wet van 15 december 1980.
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1.3.3
Gezinshereniging met een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer –
Descendent: vreemdeling (die minder dan 21 jaar oud of ten laste is) die een verblijf in België bekomen heeft, in
de hoedanigheid van descendant van een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer (of
van zijn echtgenoot of partner).

1.4.0
Samenwoning (omzendbrief van 1997): niet-Europese vreemdelingen die een machtiging tot voorlopig
verblijf hebben verkregen op basis van samenwoning in het kader van een duurzame relatie met een Belg of een
Europeaan. Code geldig tot 19 mei 2018.
1.5.0
Adoptie: vreemdeling die in het bezit is van een visum D met de vermelding B23: "Tijdelijk verblijf,
beperkt tot 6 maanden met het oog op een adoptie + verlenging van het verblijf na een machtiging van de Dienst
Vreemdelingenzaken, in functie van de duidelijke vooruitgang van de adoptieprocedure, die wordt bewezen door
middel van een schriftelijk document dat van de centrale federale overheid of de centrale communautaire
overheid uitgaat - Art. 9 en 13 van de wet van 15/12/1980".

1.6.0.

Gezinshereniging met een vluchteling

1.6.1. Gezinshereniging met een vluchteling – Echtgenoot/partner: vreemdeling, die 21 of 18 jaar oud is, die
een verblijf in België bekomen heeft, in de hoedanigheid van echtgenoot of partner (geregistreerd partnerschap
dat al dan niet gelijkwaardig is aan een huwelijk) van een als vluchteling erkende onderdaan van een derde land.
1.6.2. Gezinshereniging met een vluchteling – Ascendent: vreemdeling in de hoedanigheid van ascendent van
een als vluchteling erkende onderdaan van een derde land.
1.6.3. Gezinshereniging met een vluchteling – Descendent: vreemdeling (die minder dan 18 jaar oud is, of die
meer dan 18 jaar oud is, indien hij gehandicapt is) die een verblijf in België bekomen heeft, in de hoedanigheid
van descendant van een als vluchteling erkende onderdaan van een derde land (of van zijn echtgenoot of
partner).

1.7.0.

Gezinshereniging met een begunstigde van de subsidiaire bescherming

1.7.1. Gezinshereniging met een begunstigde van de subsidiaire bescherming – Echtgenoot/partner:
vreemdeling, die 21 of 18 jaar oud is, die een verblijf in België bekomen heeft, in de hoedanigheid van
echtgenoot of partner (geregistreerd partnerschap dat al dan niet gelijkwaardig is aan een huwelijk) van een
onderdaan van een derde land die subsidiaire bescherming geniet.
1.7.2
Gezinshereniging met een begunstigde van de subsidiaire bescherming – Ascendent: vreemdeling die
een verblijf in België bekomen heeft, in de hoedanigheid van ascendant van een onderdaan van een derde land
die subsidiaire bescherming geniet.
1.7.3. Gezinshereniging met een begunstigde van de subsidiaire bescherming – Descendent: vreemdeling (die
minder dan 18 jaar oud is, of die meer dan 18 jaar oud is, indien hij gehandicapt is) die een verblijf in België
bekomen heeft, in de hoedanigheid van descendant van een onderdaan van een derde land die subsidiaire
bescherming geniet (of van zijn echtgenoot of partner).

1.8.0.

Andere familieleden van een burger van de Unie bedoeld in artikel 47/1 van de wet van 15
december 1980
Een vreemdeling die een verblijf heeft bekomen, in de hoedanigheid van ander familielid van een burger van de
Unie en dit ongeacht het feit of het om de partner (niet bedoeld in artikel 40bis, §2 van de wet van 15 december
1980) gaat met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft, of om een familielid
(niet bedoeld in artikel 40bis, §2 van de wet van 15 december 1980) die in het land van herkomst ten laste of deel
uitmaakt van het gezin, of om een familielid (niet bedoeld in artikel 40bis, §2 van de wet van 15 december 1980)
dat wegens ernstige gezondheidsredenen een persoonlijk verzorging door de burger van de Unie strikt behoeft.
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1.9.0. Gezinshereniging met een Belg die op basis van zijn recht op vrij verkeer meer dan drie maanden
in een andere lidstaat van de Europese Unie verbleven heeft
1.9.1. Gezinshereniging met een Belg die op basis van zijn recht op vrij verkeer meer dan drie maanden in een
andere lidstaat van de Europese Unie verbleven heeft – Echtgenoot/partner: vreemdeling die een verblijf
bekomen heeft in de hoedanigheid van echtgenoot of partner (geregistreerd partnerschap dat al dan niet
gelijkwaardig is aan een huwelijk) van een Belg die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer.
1.9.2. Gezinshereniging met een Belg die op basis van zijn recht op vrij verkeer meer dan drie maanden in een
andere lidstaat van de Europese Unie verbleven heeft – Ascendent: vreemdeling die een verblijf bekomen heeft in
de hoedanigheid van ascendant die ten laste is van een Belg die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij
verkeer (of van zijn echtgenoot of partner)..
1.9.3. Gezinshereniging met een Belg die op basis van zijn recht op vrij verkeer meer dan drie maanden in een
andere lidstaat van de Europese Unie verbleven heeft – Descendent: vreemdeling (die minder dan 21 jaar oud of
ten laste is) die een verblijf bekomen heeft, in de hoedanigheid van descendant van een Belg die gebruik heeft
gemaakt van zijn recht op verkeer (of van zijn echtgenoot of partner).

2.0.0

Asiel en diverse bescherming:

2.1.0
Vluchteling: vreemdeling aan wie het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(C.G.V.S.) of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (R.V.V.) de status van vluchteling heeft toegekend.
2.2.0
Subsidiaire bescherming: vreemdeling aan wie het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen (C.G.V.S.) of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (R.V.V.) de subsidiaire beschermingsstatus
heeft verleend.
2.3.0
Tijdelijke bescherming: vreemdelingen die behoren tot de groepen omschreven in de beslissing die door
de Raad van de Europese Unie is uitgevaardigd als gevolg van een massale toestroom van ontheemden naar de
lidstaten van de Europese Unie en deze, overeenkomstig Richtlijn 2001/55/EG van 20 juli 2001. Code geldig tot
19 mei 2018.
3

2.4.0
Slachtoffer van de mensenhandel: vreemdelingen die slachtoffer zijn van het misdrijf mensenhandel of
4
van het misdrijf mensensmokkel en die samenwerken met de Belgische politieautoriteiten en de Belgische
rechtelijke autoriteiten; die een verblijfsaanvraag hebben ingediend en in die hoedanigheid een “bijlage 15” (een
attest van immatriculatie) of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (A-kaart) hebben ontvangen.
2.5.0
N.B.M.V. – Niet Begeleide Minderjarige Vreemdeling: onderdanen van een derde land die jonger dan 18
jaar zijn, die niet begeleid zijn door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent en aan
5 6
wie in deze hoedanigheid een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (A-kaart) werd afgegeven. /
2.6.0
Staatloos: vreemdeling van wie geen enkele Staat hem als zijn onderdaan krachtens zijn wetgeving
beschouwt en die zich dit status door de Belgische overheid hebben zien erkennen. Code geldig tot 19 mei 2018.

3

Het artikel 433 quinquies van Strafwetboek definieert het misdrijft mensenhandel als : « de werving, het vervoer, de
overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, de wisseling of de overdracht van de controle over hem teneinde ten
aanzien van deze persoon de misdrijven te laten plegen die bedoeld worden in de artikelen 379, 380, § 1 en § 4, en 383 bis, §
1 ; ten aanzien van deze persoon het misdrijf te laten plegen dat bedoeld wordt in artikel 433 ter ; deze persoon aan het werk te
zetten of te laten aan het werk zetten in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid ; bij deze persoon
organen of weefsels weg te nemen of te laten wegnemen in strijd met de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en
transplanteren van organen ; deze persoon tegen zijn wil een misdaad of een wanbedrijf te doen plegen. »
4
Het artikel 77 bis van de wet van 15 december 1980 definieert het misdrijft mensenmokkel : « het ertoe bijdragen, op welke
manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon, dat een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese
Unie het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst
betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, binnenkomt, erdoor reist of aldaar verblijft, zulks in strijd
met de wetgeving van deze Staat, met het oog op het direct of indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel. »
5
Programmawet van 24 december 2002, Hoofdstuk 6. - Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
6
Omzendbrief van 2 augustus 2007 betreffende niet-begeleide Europese minderjarigen in kwetsbare toestand.
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3.0.0

Regularisatie:

3.1.0
Regularisatie: Art. 9 lid 3 – humanitair: vreemdelingen die een voorlopige machtiging tot verblijf hebben
verkregen op basis van deze bepaling met uitzondering van de zogenaamde “technische” verblijfsaanvragen op
basis van deze bepaling te weten: wanneer alle voorwaarden voor het verkrijgen van een machtiging tot verblijf
zijn vervuld als student, door het verkrijgen van een arbeidskaart of een beroepskaart, op grond van
samenwoning, als zelfstandige werknemer die onderdaan is van een land in Centraal of Oost Europa en wanneer
de aanvraag voor de machtiging tot verblijf is ingediend tijdens het wettelijk verblijf van de betrokkene. Code
geldig tot 19 mei 2018.

3.2.0
Regularisatie: Art. 9 bis: Vreemdeling die een verblijf bekomen heeft op basis van deze bepaling van de
wet van 15 december 1980, met uitzondering van de "technische" verblijfsaanvragen op basis van dit artikel,
namelijk wanneer de vreemdeling toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van maximum 3 maanden of van
meer dan 3 maanden en de voorwaarden vervult om op grond van een andere hoedanigheid tot een verblijf te
worden gemachtigd (artikel 25/2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981).

3.3.0
Regularisatie: Art. 9 ter: vreemdelingen die op zodanige wijze lijden aan een ziekte dat deze ziekte een
reëel risico inhoudt voor hun leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of
vernederende behandeling wanner er geen adequate behandeling is in hun land van herkomst of het land waar zij
verblijven en die, in België, een machtiging tot verblijf hebben verkregen op basis van deze bepaling.

3.4.0
Regularisatie: Wet de 1999: vreemdelingen die een regularisatie van hun verblijfssituatie hebben
verkregen op basis van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde
categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk.

4.0.0

Werknemer

4.1.0 Niet-Europese werknemer
4.1.1
Niet-Europese werknemer - Loontrekkende: onderdaan van een derde land die naar België komt om er,
tegen betaling, werk van manuele of intellectuele aard uit te komen oefenen, onder het gezag van een werkgever,
met uitzondering van onderzoekers, hooggekwalificeerde werknemers, gedetacheerde werknemers of
seizoenarbeiders.
4.1.2
Niet-Europese werknemer - Zelfstandige: onderdaan van een derde land die naar België komt om er een
beroepsactiviteit uit hoofde waarvan hij niet doo een arbeidsovereenkomst of een statuut verbonden is uit te
oefenen of om er een zelfstandige in het uitoefenen van zijn beroepsactiviteit bij te staan of te vervangen, zonder
tegenover hem door een arbeidsovereenkomst verbonden te zijn, en dit los van het feit of hij al dan niet een
familielid van deze zelfstandige is.
4.1.3
Niet-Europese werknemer - Onderzoeker: onderdaan van een derde land die houder is van een
diploma van hoger onderwijs dat toegang geeft tot doctoraatprogramma's in het land waar het diploma behaald
werd, dat geselecteerd werd door een in België erkende onderzoeksinstelling, en die naar België komt voor de
uitvoering van een onderzoeksproject waarvoor de bovengenoemde kwalificaties vereist zijn, met uitsluiting van
7
de studenten die onderzoek verrichten om een doctorstitel te behalen.
Dit zijn dus alleen onderzoekers met een gastovereenkomst.
4.1.4
Niet-Europese werknemer – Hooggekwalificeerde werknemer: Onderdaan van een derde land die een
jaarlijkse bruto wedde ontvangt die hoger is dan het bedrag dat is vermeld in artikel 67 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, die hoge kwalificaties aantonen (namelijk: houder zijn van een
universitair diploma of een diploma van het hoger onderwijs, over een beroepservaring van op zijn minst 5 jaar,
van een niveau dat vergelijkbaar is met het genoemde diploma en die relevant is voor de uitgeoefende functie,
beschikken) en die naar België komt om er een functie te bekleden waarvoor dergelijke kwalificaties vereist zijn.
Dit zijn onderdanen van derde landen aan wie een H-kaart wordt afgeleverd.

7

Artikel 61/10, § 1, 1°, van de wet van 15 december 1980
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4.1.5
Niet-Europese werknemer – Seizoenarbeider: Onderdaan van een derde land die zijn
hoofdverblijfplaats in een derde land behoudt en naar België komt om er een seizoensgebonden activiteit uit te
oefenen, op basis van een of meer arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, die rechtstreeks tussen hem en
8
een in België gevestigde werkgever afgesloten worden.
Dit zijn onderdanen van derde landen die verblijven in het kader van artikel 61/28 en volgende van de wet van 15
december 1980.
4.1.6
Niet-Europese werknemer – Begunstigde van het stelsel van de “werkvakantie” : Australische, NieuwZeelandse, Canadese, Taiwanese of Zuid-Koreaanse onderdaan die 18 à 30 jaar oud is en die houder is van een
visum D B24 : "MVV, werkvakantieprogramma, tijdelijk verblijf beperkt tot 1 jaar - Art. 9 en 13 van de wet van
15/12/1980".

De codes 4.1.7., 4.1.8. en 4.1.9. zijn nog niet operationeel; de verblijfsstatus bestaat nog niet. Zij zullen pas
kunnen gebruikt worden na de “volledige” omzetting van de Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde
landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming.
4.1.7. Gedetacheerde werknemer – Kaderlid: onderdaan van een derde land die in het kader van een
overplaatsing binnen een ondernemen naar België komt om er een senior managementpositie te bekleden die
hoofdzakelijk tot doel heeft de gastheerentiteit te beheren, hoofdzakelijk onder toezicht van of op basis van de
algemene beleidslijnen van de raad van bestuur of van de aandeelhouders van de onderneming of hun
9
equivalenten.
4.1.8. Gedetacheerde werknemer – Expert: onderdanen van een derde land die in het kader van een
overplaatsing binnen een onderneming naar België komen om er werk uit te oefenen waarvoor gespecialiseerde
kennis vereist is die onontbeerlijk is voor de activiteitsdomeinen, de technieken of het beheer van
10
gastheerentiteiten.
4.1.9. Gedetacheerde werknemer – Stagiair: onderdanen van een derde land die in het kader van een
overplaatsing binnen een onderneming, tegen betaling, naar België komen met oog op professionele
11
ontwikkeling, of om opgeleid te worden binnen het gebied van ondernemingstechnieken of -methodes.

8

Artikel 12, 1°, Samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams
Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het
samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het BrusselsHoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het
verblijf van buitenlandse arbeidskrachten
9
Artikel 24, 1°, Samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams
Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het
samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het BrusselsHoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het
verblijf van buitenlandse arbeidskrachten
10

Artikel 24, 2°, Samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams
Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het
samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het BrusselsHoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het
verblijf van buitenlandse arbeidskrachten
11

Artikel 24, 3°, Samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams
Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het
samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het BrusselsHoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het
verblijf van buitenlandse arbeidskrachten
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4.2.0 Europese en Zwitserse werknemer
4.2.1
Europese of Zwitserse werknemer - Loontrekkende: burgers van de Unie of van de Zwitserse
Bondsstaat die naar België komen om er, tegen betaling, een werk, van manuele of intellectuele aard uit te
oefenen onder het gezag van een werkgever.
4.2.2
Europese of Zwitserse werknemer – Zelfstandige: burgers van de Unie of van de Zwitserse Bondsstaat
die in België om er een beroepsactiviteit uit hoofde waarvan zij niet dooreen arbeidsovereenkomst of een statuut
verbonden zijn uit te oefenen of om er een zelfstandige in het uitoefenen van zijn beroepsactiviteit zonder
tegenover hem door een arbeidsovereenkomst verbonden te zijn en dit los van het feit of zij al of niet familieleden
van deze zelfstandige zijn te bijstaan of te vervangen.
4.2.3
Europese of Zwitserse werknemer – Peco: vreemdelingen die een economische activiteit anders dan in
loondienst wensen uit te oefenen in het Rijk of er een vennootschap wensen op te richten en die een machtiging
tot verblijf hebben verkregen op basis van een overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije,
Slowakije, Tsjechië, Estland, Letland en Litouwen anderzijds. Code geldig tot 19 mei 2018.

5.0.0

Andere redenen

5.1.0 Niet-Europese onderdaan
5.1.1
Niet-Europese onderdaan - Houder van een visum D dat een beperkt tijdelijk verblijf toekent:
vreemdeling die beschikt over een visum D dat op basis van de discretionaire bevoegdheid van de Minister werd
afgegeven. Voorbeeld: visum D met de vermelding “B16” ("Art. 9 en 13 van de wet van 15/12/1980 - verblijf
beperkt tot 8 maanden") of “B17” ("MVV, tijdelijk verblijf beperkt tot 1 jaar - Art. 9 en 13 van de wet van
15/12/1980").
Niet-Europese onderdaan – recht op verblijf erkend door een internationaal verdrag (artikel 10, § 1,
eerste lid, 1°, van de wet van 15 december 1980): vreemdeling wiens verblijf erkend wordt door een

5.1.2

12

internationaal verdrag. .
5.1.3
Niet-Europese onderdaan – wettelijke voorwaarden voor het verwerven van de Belgische nationaliteit
(artikel 10, § 1, eerste lid, 2°, van de wet van 15 december 1980): niet-Europese vreemdeling die voldoet aan de
wettelijke voorwaarden om de Belgische nationaliteit te herkrijgen, en als zodanig over een verblijfsvergunning in
België beschikt.
5.1.4
Niet-Europese onderdaan – verlies van de Belgische nationaliteit door huwelijk (artikel 10, § 1, eerste lid,
3°, van de wet van 15 december 1980): vrouw die over een verblijf beschikt omdat ze haar Belgische nationaliteit
door haar huwelijk of ingevolge het verwerven van een vreemde nationaliteit door haar echtgenoot verloren heeft.
5.1.5. Vrijwilligerswerk: onderdanen van een derde land die in België verblijft om deel te nemen aan een
programma voor concrete solidariteitsactiviteiten, op basis van een programma dat als dusdanig erkend wordt
door België of de Europese Unie en doestellingen van algemeen belang nastreeft, voor een niet-lucratieve zaak,
in het kader waarvan de activiteit niet vergoed worden, met uitzondering van de terugbetaling van de kosten en/of
13
de storting van het zakgeld.

12

Het gaat om de volgende bilaterale verdragen: Verdrag tussen België en Marokko over de tewerkstelling van Marokkaanse werknemers
in België; Overeenkomst tussen België en Turkije betreffende de tewerkstelling van Turkse arbeiders in België; overeenkomst tussen het
Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek Algerije met betrekking tot de tewerkstelling en het verblijf in België van Algerijnse
werknemers en hun gezinnen; Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië betreffende
de tewerkstelling en het verblijf in België van Joegoslavische arbeiders
13
Artikel 55 van het Samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018
tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met
betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de
normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten
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De volgende 4 codes zijn nog niet operationeel. Zij zullen slechts kunnen gebruikt worden na de omzetting van
artikel 25 van de Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende
de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
14
vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (herschikking).
5.1.6
Student die zijn diploma behaald heeft en werk zoekt: onderdaan van een derde land die na een verblijf
op het grondgebied als student zijn diploma heeft behaald en er verder verblijft met het oog op het vinden van
werk
5.1.7. Student die zijn diploma behaald heeft en een bedrijf opricht: onderdaan van een derde land die na een
verblijf op het grondgebied als student zijn diploma heeft behaald en er verder verblijft met het oog op het
oprichten van een bedrijf
5.1.8. Onderzoeker die zijn onderzoeksproject beëindigd heeft en werk zoekt: onderdaan van een derde land
die, na een verblijf op het grondgebied als onderzoeker, zijn onderzoekswerk heeft voltooid en er verder verblijft
met het oog op het vinden van werk
5.1.9. Onderzoeker die zijn onderzoeksproject beëindigd heeft en een bedrijf opricht: onderdaan van een derde
land die, na een verblijf op het grondgebied als onderzoeker, zijn onderzoekswerk heeft voltooid en er verder
verblijft met het oog op het oprichten van een bedrijf.

5.2.0 Europese onderdaan
5.2.1
Europese onderdaan – Gepensioneerde: Europese vreemdelingen die een beroepsactiviteit al of niet in
loondienst hebben uitgeoefend en die een rustpensioen, een vervroegd pensioen of een ouderdomspensioen
genieten et die zich in België komen vestigen. Code geldig tot 19 mei 2018.
5.2.2
Europese onderdaan – Begunstigde van diensten: Europese vreemdelingen die in België komen
verblijven om er van een of meer dienstverrichtingen die niet bestaat in de levering van een lichamelijk goed te
kunnen genieten. Code geldig tot 19 mei 2018.
5.2.3
Europese onderdaan – Rentenier: Europese vreemdelingen die over voldoende middelen beschikken
om in hun behoeften te voorzien zonder te moeten werken en die zich in België komen vestigen. Code geldig tot
19 mei 2018.
5.2.4
Europese onderdaan – Recht op voortgezet verblijf: Europese vreemdelingen die hun werkzaamheid
staken omdat zij de leeftijd hebben bereikt waarop aanspraak op het ouderdomspensioen kan worden gemaakt,
op voorwaarde dat zij het bewijs leveren gedurende de 12 voorafgaande maanden in het Rijk hun werkzaamheid
te hebben uitgeoefend en er sedert meer dan 3 jaar voortdurend te hebben verbleven; die hun werkzaamheid
staken als gevolg van een blijvende arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat zij het bewijs leveren sedert meer
dan 2 jaar voortdurend in het Rijk te hebben verbleven; die hun werkzaamheid staken om ze uit te oefenen op het
grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen, maar die hun verblijf op het
grondgebied behouden en er dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeren, op voorwaarde dat zij het
bewijs leveren dat zij op het Belgische grondgebied 3 jaar bij voortduring werkzaam zijn geweest en er terzelfder
tijd voortdurend verblijf hebben gehad. Code geldig tot 19 mei 2018.
5.2.5
Europese onderdaan - Werkzoekende: Europese vreemdeling die geen werk heeft, beschikbaar is op de
arbeidsmarkt en naar België komt om er werk te zoeken en te vinden.
5.2.6
Europese onderdaan – Houder van toereikende bestaansmiddelen: Europese vreemdeling die over
toereikende bestaansmiddelen beschikken om in hun behoeften (en die van zijn familieleden) te voorzien.

14

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 mei 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling
van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. 18.06.2021).
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6.0.0

Student

6.1.0 Niet-Europese student
6.1.1
Niet-Europese student - Student: Onderdanen van een derde land die over een verblijf beschikt om in
België, aan een instelling voor hoger onderwijs, voltijds een studiecyclus te volgen die afgesloten wordt met een
erkend getuigschrift van hoger onderwijs, of een voorbereidend programma voor dergelijk onderwijs.
6.1.2
Niet-Europese student – Andere vorm van opleiding:. Onderdaan van een derde land die over een
verblijf beschikt om in België, bijvoorbeeld, erkend middelbaar onderwijs te volgen, in het kader van een
uitwisselingsprogramma dat ten uitvoer wordt gebracht door een door België erkende organisatie, een
onbezoldigde stage te volbrengen in een onderneming van de openbare of particuliere sector of een openbare or
particuliere instelling voor een beroepsopleiding die erkend wordt.

De codes 6.1.3., 6.1.4. en 6.1.5. zijn nog niet operationeel; de verblijfsstatus bestaat nog niet.
6.1.3. Student – Stagiaire: onderdanen van een derde land die in België verblijft om een opleidingsprogramma
te volgen, met het oog op het verwerven van kennis, praktijk en ervaring in een beroepsomgeving.
6.1.4. Student – Leerling: onderdanen van een derde land die in België verblijft om er erkend
middelbaaronderwijs te volgen dat overeenkomt met niveau 2 of 3 van de internationale onderwijsclassificatie, in
het kader van een programma voor de uitwisseling van leerlingen of van een educatief project dat ten uitvoer
wordt gebracht door een onderwijsinstelling.
6.1.5. Student – Au pair: onderdanen van een derde land die in België verblijft om er tijdelijk te worden
opgevangen door een familie, zodat zij hun taalkennis kunnen verbeteren en België beter kunnen leren kennen.
In ruil daarvoor moet ze kleine huishoudelijke taken verrichten en op de kinderen letten.
6.2.0 Europese en Zwitserse student
6.2.0
Europese of Zwitserse student: Burger van de Unie of Zwitser die bij wijze van hoofdactiviteit een studie
volgen, met inbegrip van een beroepsopleiding, aan een openbare of particuliere instelling die door de overheid is
erkend of gesubsidieerd.

7.0.0

Langdurig ingezetene (in een andere Lidstaat):

Deze codes zijn niet van toepassing op vreemdelingen die het statuut van langdurig ingezetene in België
verwerven. Het gaat enkel om onderdanen van derde landen die het statuut van langdurig ingezetene in
een andere lidstaat hebben verworven en op basis van dit statuut legaal in België verblijven.
7.1.0
Activiteit al dan niet in loondienst: onderdaan van een derde land die de status van langdurig ingezetene
in een andere lidstaat van de Europese Unie verkregen heeft en naar België komt om er een economische
activiteit, in loondienst of als zelfstandige, uit te oefenen.
7.2.0
Studie of opleiding: onderdaan van een derde land die de status van langdurig ingezetene in een andere
lidstaat van de Europese Unie verkregen heeft en naar België komt om er te studeren of een beroepsopleiding te
volgen.
7.3.0
Andere redenen: onderdaan van derde land die de status van langdurig ingezetenen in een andere
lidstaat van de Europese Unie verkregen heeft en naar België komt, om een andere reden dan om er een
economische activiteit, in loondienst of als zelfstandige, uit te oefenen of om er te studeren of een
beroepsopleiding te volgen.

IT202 – Versie 25.06.2021

Pagina 12

8.0.0

Vreemdeling die een bijzonder statuut geniet

8.1.0
Shape: al of niet Europese vreemdelingen die deel uitmaken van het burgerlijk personeel van Shape
alsmede de al of niet Europese vreemdelingen de ten laste zijn van de militairen en van het burgerlijk personeel
van Shape. Code geldig tot 19 mei 2018.
8.2.0
Navo: al of niet Europese vreemdelingen die deel uitmaken van het burgerlijk personeel van Navo
alsmede de al of niet Europese vreemdelingen de ten laste zijn van de militairen en van het burgerlijk personeel
van Navo. Code geldig tot 19 mei 2018.

0.0.0

Mobiliteit

De onderstaande codes zijn nog niet operationeel; de overeenstemmende verblijfsstatus bestaat nog niet.

0.1.1.

Mobiliteit – Gedetacheerde werknemer – Kaderlid: niet-Europese vreemdeling met een ICTverblijfsvergunning in een andere lidstaat als leidinggevende (persoon die een hogere managementfunctie
bekleedt, wiens primaire functie het is om de gastentiteit te leiden, voornamelijk onder toezicht of met de
algemene richtlijnen van de raad van bestuur of van aandeelhouders van de vennootschap of hun
equivalenten) en verblijft en werkt in België als onderdeel van een tijdelijke overplaatsing binnen de groep.

0.1.2.

Mobiliteit – Gedetacheerde werknemer – Expert: niet-Europese vreemdeling die in het bezit is van een ICTverblijfsvergunning in een andere lidstaat als deskundige (persoon die binnen de groep van bedrijven werkt
en beschikt over gespecialiseerde kennis die essentieel is voor de activiteitsdomeinen, technieken of het
management van de gastentiteit) en die in België verblijft en werkt als onderdeel van een tijdelijke
overplaatsing binnen een groep.

0.1.3.

Mobiliteit – Gedetacheerde werknemer – Stagiair: niet-Europese vreemdeling met een ICTverblijfsvergunning in een andere lidstaat als stagiair (persoon met een diploma hoger onderwijs die tijdelijk
wordt overgeplaatst naar een gastentiteit met het oog op professionele ontwikkeling of om een opleiding te
volgen in technieken of bedrijfsmethoden, en die bezoldigd tijdens de periode van tijdelijke overplaatsing)
en verblijf en werk in België in het kader van een tijdelijke overplaatsing binnen een groep.

0.2.0.

Mobiliteit - Onderzoeker: niet-Europese vreemdeling die op grond van Richtlijn (EU) 2016/801 een verblijf
als onderzoeker (houder van een doctoraat of een passend hoger onderwijsdiploma dat toegang geeft tot
doctoraatsonderzoeksprogramma's, geselecteerd door een onderzoeksorganisatie) in een andere lidstaat
heeft Staat en verblijft en "werkt" in België in het kader van een langdurige mobiliteit.

0.3.0.

Mobiliteit – Student: niet-Europese vreemdeling die op grond van Richtlijn (EU) 2016/801 een verblijf als
student heeft (na buitenlander, in een instelling voor hoger onderwijs, als hoofdactiviteit, een voltijdse
opleiding die leidt tot een erkend hoger onderwijs kwalificatie, met inbegrip van diploma's, getuigschriften of
doctoraten uitgereikt door een instelling voor hoger onderwijs, die een voorbereidingsprogramma voor dit
type onderwijs of verplichte opleiding kan omvatten) in een andere lidstaat en verblijf en studie in België in
het kader van langdurige mobiliteit.

15

16

15

Richtlijn 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van
derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-airactiviteiten
16
Richtlijn 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van
derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of aupairactiviteiten
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9.9.9

Belpic – voorlopige code:

9.9.9
Belpic – voorlopige code: In de procedure voor de aanmaak van het basisdocument van de
elektronische vreemdelingenkaart wordt de gemeente verplicht voor de betrokken vreemdeling de reden van
migratie aan te geven. Deze informatie wordt vervolgens automatisch overgenomen in het IT 202 van het
Rijksregister.
In bepaalde gevallen is deze informatie niet onmiddellijk beschikbaar.
Ten einde de aanmaakprocedure voor het opstarten van de productie van de elektronische vreemdelingenkaart
toch te laten verdergaan moet in deze gevallen de code 9.9.9 (Belpic – Voorlopige code) worden gebruikt.
Nadien moet de reden van migratie als volgt bijgewerkt worden in het dossier van betrokkene in het Rijksregister:
Verwijderen van de informatie met de code 9.9.9 (OC 13);
Invoering van het correcte verblijfsmotief (OC 10) op dezelfde datum als de verwijderde informatie.
Om het oneigenlijke gebruik van de code 9.9.9 te beperken is het vanaf 4 augustus 2009 niet langer mogelijk deze
code in te voeren voor de vreemde onderdanen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister (IT210/1).
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Toegelaten codes en controles.
Persoon die recht opent = de persoon die reeds in België verblijft.
Hoofddossier = persoon die naar België komt.

C2

C3

C4

01

01

01

01

01

02

Controles
Persoon die het recht opent mag geen Belg, EU, EER of Zwitser zijn, maar kan wel een
onderdaan van het Verenigd Koninkrijk zijn.
Persoon die het recht op verblijf opent: geen vluchteling (IT031) of IT202 met een
code 2.1.0. of 2.2.0.
Leeftijdscontrole: ≥ 18 jaar
Code geldig tot 19 mei 2018; zie codes 1.6.2. en 1.7.2.
Persoon die het recht opent mag geen Belg, EU, EER of Zwitser zijn, maar kan wel
een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk zijn.,
Persoon die het recht op verblijf opent: geen vluchteling (IT031) of IT202 met een
code 2.1.0. of 2.2.0
De aanvrager moet jonger zijn dan de persoon die het recht opent (of minstens 18
jaar oud zijn

01

01

03

01

02

01

Persoon die recht opent: alle nationaliteiten - EU behalve Belg, EER of Zwitser of VK toegelaten.
NN hoofddossier + NN hereniging (die recht doet ontstaan): ouderdom ≥ 18 jaar.

01

02

02

Persoon die recht opent: alle nationaliteiten - EU behalve Belg, EER of Zwitser of VK toegelaten.
De persoon die het recht op verblijf opent moet jonger zijn dan de aanvrager.

01

02

03

Persoon die recht opent: alle nationaliteiten - EU behalve Belg, EER of Zwitser of VK toegelaten.
De persoon die het recht op verblijf opent moet ouder zijn dan de aanvrager.

01

03

01

De persoon die recht opent = Belg.
De aanvrager mag alle nationaliteiten hebben, behalve Belg.
NN hoofddossier + NN hereniging (die recht doet ontstaan): ouderdom ≥ 18 jaar

01

03

02

01

03

03

01

04

00

01

05

00

01

06

01

01

06

02

01

06

03

01

07

01

01

07

02

Hoofddossier: alle nationaliteiten – behalve Belg – toegelaten
Persoon die recht doet ontstaan = Belg
De persoon die het recht op verblijf opent moet jonger zijn dan de aanvrager.
De persoon die recht opent = Belg.
De aanvrager mag alle nationaliteiten hebben, behalve Belg
De persoon die het recht op verblijf opent moet ouder zijn dan de aanvrager.
Opgeheven - Code geldig tot 19 mei 2018. Blijft zichtbaar in dossier.

Persoon die recht opent = vluchteling (IT 031) + IT 202 met code 2.1.0
NN hoofddossier + NN hereniging (die recht doet ontstaan): ouderdom ≥ 18 jaar
Persoon die recht opent = vluchteling (IT 031) + IT 202 met code 2.1.0 en moet jonger
zijn dan de aanvrager
NN hoofddossier < 18 jaar.
Persoon die recht opent = vluchteling (IT 031) + IT 202 met code 2.1.0
NN hoofddossier moet jonger zijn dan NN hereniging (die recht doet ontstaan).
Persoon die recht doet ontstaan = begunstigde van subsidiaire bescherming (IT 202
met code 2.2.0)
NN hoofddossier + NN hereniging (die recht doet ontstaan): ouderdom ≥ 18 jaar
Persoon die recht doet ontstaan = begunstigde van subsidiaire bescherming (IT 202
met code 2.2.0)
NN hoofddossier moet ouder zijn dan NN hereniging (die recht doet ontstaan).
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01

07

03

01

08

00

01

09

01

01

09

02

01

09

03

02

01

00

02
02
02
02

02
03
04
05

00
00
00
00

02
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04

06
01
02
03
04
01
01
01
01
01
01

00
00
00
00
00
01
02
03
04
05
06

04
04
04
04

01
01
01
02

07
08
09
01

04

02

02

04

02

03

NN hoofddossier < 18 jaar.
Persoon die recht doet ontstaan = begunstigde van subsidiaire bescherming (IT 202
met code 2.2.0)
NN hoofddossier moet jonger zijn dan NN hereniging (die recht doet ontstaan).
Persoon die recht doet ontstaan = Belg, Zwitser, EU-onderdaan of onderdaan van het
Verenigd Koninkrijk
Hoofddossier: alle nationaliteiten – behalve Belg – toegelaten.
Persoon die recht doet ontstaan = Belg
NN hoofddossier + NN hereniging (die recht doet ontstaan): ouderdom ≥ 18 jaar
Hoofddossier: alle nationaliteiten – behalve Belg – toegelaten.
Persoon die recht doet ontstaan = Belg
NN hoofddossier moet ouder zijn dan NN hereniging (die recht doet ontstaan).
Hoofddossier: alle nationaliteiten – behalve Belg – toegelaten.
Persoon die recht doet ontstaan = Belg
NN hoofddossier moet jonger zijn dan NN hereniging (die recht doet ontstaan).
Dit verblijfsmotief kan enkel toegekend worden aan de vreemdelingen voor wie de
vermelding “Vluchteling” is opgenomen in het IT 031, behalve voor code 710

Code geldig tot 19 mei 2018.
De vreemdeling moet jonger zijn dan 18 jaar.
Hoofddossier: alle nationaliteiten (VK inbegrepen) – behalve Belg, EU, EER of Zwitser
– toegelaten.
Er bestaat nog geen verblijfsstatuut dat voortvloeit uit staatlossheid.
Code geldig tot 19 mei 2018.

Hoofddossier: alle nationaliteiten (VK inbegrepen) – behalve Belg, EU, EER of Zwitser
– toegelaten.
NN hoofddossier: ouderdom ≥ 18 jaar
Dit verblijfsmotief kan alleen toegekend worden aan ingezetenen uit Australië, NieuwZeeland, Canada, Taiwan en Zuid-Korea die tussen 18 en 30 jaar (inbegrepen) oud
zijn.
De codes zijn heden nog niet in gebruik genomen, de verblijfsstatussen bestaan nog
niet.
Toegelaten nationaliteiten: landen EU (exclusief België), EER (Noorwegen, IJsland,
Lichtenstein) en Zwitserland of VK
NN hoofddossier: ouderdom ≥ 18 jaar.
Code geldig tot 19 mei 2018.

05

01

01

Toegelaten nationaliteiten: alle nationaliteiten (VK inbegrepen) behalve EU-landen
(inclusief België), EER (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein), Zwitserland.

05

01

02

05

01

03

05

01

04

Toegelaten nationaliteiten: alle nationaliteiten (VK inbegrepen) behalve EU-landen
(inclusief België), EER (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein) en Zwitserland.
Toegelaten nationaliteiten: alle nationaliteiten (VK inbegrepen) behalve EU-landen
(inclusief België), EER (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein), Zwitserland.
Toegelaten nationaliteiten: alle nationaliteiten (VK inbegrepen) behalve EU-landen
(inclusief België), EER (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein), Zwitserland.

05

01

05

05

01

06

05

01

07

05

01

08

05

01

09

Code nog niet in gebruik, de verblijfsstatus bestaat nog niet.

Alle nationaliteiten (VK inbegrepen) behalve Belg, EU, EER en Zwitser

IT202 – Versie 25.06.2021

Pagina 16

05

02

01

Code geldig tot 19 mei 2018.

05
05

02
02

02
03

05

02

04

05
05
06

02
02
01

05
06
01

Moet EU zijn (behalve Belg), EER of Zwitser of VK
Moet EU zijn (behalve Belg), EER of Zwitser of VK
Toegelaten nationaliteiten: alle nationaliteiten (VK inbegrepen) behalve EU-landen
(inclusief België), EER (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein), Zwitserland..

06

01

02

Toegelaten nationaliteiten: alle nationaliteiten (VK inbegrepen) behalve EU-landen
(inclusief België), EER (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein), Zwitserland.

06
06
06
06

01
01
01
02

03
04
05
00

07
07
07
08
08
00
00
00
00
00
09

01
02
03
01
02
01
01
01
02
03
09

00
00
00
00
00
01
02
03
00
00
09

Deze codes zijn heden nog niet in gebruik genomen, de verblijfsstatussen bestaan
nog niet.
.
Moet EU zijn (behalve Belg), EER of Zwitser of VK
Alle nationaliteiten (VK inbegrepen), behalve EU-onderdanen (inclusief België), EER
of Zwitser, toegelaten
Code geldig tot 19 mei 2018.
Code geldig tot 19 mei 2018.
Deze codes zijn heden nog niet in gebruik genomen, de verblijfsstatussen bestaan
nog niet.
Niet mogelijk in het vreemdelingenregister en onmogelijk voor de vreemdelingen die
na de invoering van 202 (nieuwe formule) verzameld worden.
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Verwerpingslijst
Code

Omschrijving

322

- Foutieve informatiedatum
- leeftijd één der personen niet correct

323

Verkeerde lengte bijwerking (inputbericht)

332

352

Persoon die recht opent (identificatienummer): foutief of onbestaand dossier
- Persoon is geen vreemdeling OF geen informatie nationaliteit in dossier aanwezig
- IT202 niet toegestaan voor personen ingeschreven in het wachtregister
Geen vluchteling

353

Persoon die recht opent is geen Belg

354

Nationaliteit niet in overeenstemming met verblijfscode (C2/C3/C4)

355

Persoon die recht opent is niet afkomstig uit EU, EER of Zwitserland

356

Geen niet-Europeaan

357

Geen Europeaan

358

Geen staatloze

359

Persoon niet uit Canada, Australië of Nieuw-Zeeland
Persoon niet afkomstig uit één van volgende landen: Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije,
Slowakije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen
Geen informatie Tijdelijke aanwezigheid (it007) – student - in het dossier

351

360
361
362

366

Persoon die recht opent mag geen Belg zijn
Persoon niet afkomstig uit één van volgende landen: Marokko, Turkije, Tunesië, Algerije,
Macedonië, Kroatië, Servië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Slovenië
Niet verenigbaar met het vreemdelingenregister in IT210

372

Code C1 en/of C2 en/of C3 en/of C4 niet numeriek

373

Code C1 foutief

374

Code C2/C3/C4 combinatie onbestaand (zie tabel hierboven voor de mogelijke combinaties)

375

Bij gezinshereniging: beide identificatienummers zijn aan elkaar gelijk

363
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Codes en controles van toepassing vóór 19 mei 2018
0.

Codes en benamingen

Code

Label_F

Label_NL

Label_D

01010101

Regroupement familial avec un non
européen - Epoux/partenaire

Gezinshereniging met een niet
Europeaan - Echtgenoot/partner

01010102

Regroupement familial avec un non
européen - Ascendant

Gezinshereniging met een niet
Europeaan - Ascendant

01010103

Regroupement familial avec un non
européen - Descendant

Gezinshereniging met een niet
Europeaan - Descendent

01010201

Regroupement familial avec un
européen (sauf un Belge) ou avec un
Suisse - Epoux/partenaire

Gezinshereniging met een
Europeaan (behalve een Belg) of
met een Zwitser - Echtgenoot/partner

01010202

Regroupement familial avec un
européen (sauf un Belge) ou avec un
Suisse - Ascendant

Gezinshereniging met een
Europeaan (behalve een Belg) of
met een Zwitser - Ascendant

01010203

Regroupement familial avec un
européen (sauf un Belge) ou avec un
Suisse - Descendant

Gezinshereniging met een
Europeaan (behalve een Belg) of
met een Zwitser - Descendent

01010301

Regroupement familial avec un
Belge - Epoux/partenaire

Gezinshereniging met een Belg Echtgenoot/partner

01010302

Regroupement familial avec un
Belge - Ascendant

Gezinshereniging met een Belg Ascendant

01010303

Regroupement familial avec un
Belge - Descendant

Gezinshereniging met een Belg Descendent

01010400

Cohabitation (circulaire de 1997)

01010500

Adoption

Samenwoonst (omzendbrief van
1997)
Adoptie

Familienzusammenführung mit
einem Nicht-Europäer Ehepartner/Lebenspartner
Familienzusammenführung mit
einem Nicht-Europäer - Verwandter
in aufsteigender Linie
Familienzusammenführung mit
einem Nicht-Europäer - Verwandter
in absteigender Linie
Familienzusammenführung mit
einem Europäer (au§er einem
Belgier) oder mit einem Schweizer Ehepartner/Lebenspartner
Familienzusammenführung mit
einem Europäer (au§er einem
Belgier) oder mit einem Schweizer Verwandter in aufsteigender Linie
Familienzusammenführung mit
einem Europäer (au§er einem
Belgier) oder mit einem Schweizer Verwandter in absteigender Linie
Familienzusammenführung mit
einem Belgier Ehepartner/Lebenspartner
Familienzusammenführung mit
einem Belgier - Verwandter in
aufsteigender Linie
Familienzusammenführung mit
einem Belgier - Verwandter in
absteigender Linie
Zusammenwohnen (Rundschreiben
von 1997)
Adoption

01020100

Asile et protection diverse - Réfugié

01020200

Asile et protection diverse Protection subsidiaire

Asiel en diverse bescherming Vluchteling
Asiel en diverse bescherming Subsidiaire bescherming

Asyl und verschiedener Schutz Flüchtling
Asyl und verschiedener Schutz Subsidiäer Schutz

01020300

Asile et protection diverse Protection temporaire

Asiel en diverse bescherming Tijdelijke bescherming

Asyl und verschiedener Schutz Vorübergehender Schutz

01020400

Asile et protection diverse - Victime
de la traite des être humains

Asiel en diverse bescherming Slachtoffer mensenhandel

Asyl und verschiedener Schutz Opfer von Menschenhandel

01020500

Asile et protection diverse - MENA

01020600

Asile et protection diverse - Apatride

01030100
01030200

Régularisation - Art. 9 al.3 humanitaire
Régularisation - Art. 9 bis

Asiel en diverse bescherming NBMV - Niet Begeleide Minderjarige
Vreemdeling
Asiel en diverse bescherming Vaderlandsloos
Regularisatie - Art. 9, lid 3 humanitair
Regularisatie - Art. 9 bis

Asyl und verschiedener Schutz- UMA
- Unbegleiteter minderjähriger
Ausländer
Asyl und verschiedener - Schutz Staatenloser
Regularisierung - Art. 9 Absatz 3 humanitär
Regularisierung - Art. 9 bis

01030300

Régularisation - Art. 9 ter

Regularisatie - Art. 9 ter

Regularisierung - Art. 9 ter

01030400

Régularisation - Loi de 1999

Regularisatie - Wet van 1999

Regularisierung - Gesetz von 1999

01040101

Travailleur non européen - Salarié

01040102

Travailleur non européen Indépendant
Travailleur non européen Chercheur
Travailleur non européen Travailleur hautement qualifié

Niet-Europese werknemer Loontrekkende
Niet-Europese werknemer Zelfstandige
Niet-Europese werknemer Onderzoeker
Niet-Europese werknemer Hooggeschoolde werknemer

Nicht-EU-Arbeitnehmer Lohnempfänger
Nicht-EU-Arbeitnehmer Selbstaéndiger
Nicht-EU-Arbeitnehmer - Forscher

Travailleur non européen Saisonnier

Niet-Europese werknemer Seizoenarbeider

Nicht-EU-Arbeitnehmer Saisonarbeiter

01040103
01040104
01040105
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01040106

Travailleur non européen Bénéficiaire du régime "vacancestravail"
Travailleur européen ou Suisse Salarié
Travailleur européen ou Suisse Indépendant
Travailleur européen ou Suisse Accords Peco

Niet-Europese werknemer Begunstigde van het stelsel"van de
werkvakantie"
Europese of Zwitserse werknemer Loontrekkende
Europese of Zwitserse werknemer Zelfstandige
Europese of Zwitserse werknemer Peco overeenkomsten

Nicht-EU-Arbeitnehmer Anspruchsberechtigter der Regelung
"Reisen und Arbeiten"
EU-Arbeitnehmer oder Schweizer Lohnempfänger
EU-Arbeitnehmer oder Schweizer Selbständiger
EU-Arbeitnehmer oder Schweizer MOEL-Abkommen

01050101

Ressortissant non européen Titulaire d'un visa D accordant un
séjour temporaire limité

Niet-Europese onderdaan - Houder
van een visum D dat een beperkt
tijdelijk verblijf toekent

01050102

Ressortissant non européen - Droit
de séjour reconnu par un traité
international
Ressortissant non européen conditions légales pour acquérir la
nationalité belge

Niet-Europese onderdaan - recht op
verblijf erkend door een
internationaal verdrag
Niet-Europese onderdaan - wettelijke
voorwaarden voor het verwerven van
de Belgische nationaliteit

01050104

Ressortissant non européen - perte
de la nationalité par mariage

01050201

Ressortissant européen - Pensionné

01050202

Ressortissant européen Destinataire de service

Niet-Europese onderdaan - verlies
van de Belgische nationaliteit door
huwelijk
Europese onderdaan Gepensioneerde
Europese onderdaan - Begunstigde
van diensten

Nicht-EU-Staatsangehöriger Inhaber eines D-Visums, mit dem ein
begrenzter zeitweiliger Aufenthalt
gewährt wird
Nicht-EU-Staatsangehöriger - Durch
einen internationalen Vertrag
anerkanntes Aufenthaltsrecht
Nicht-EU-Staatsangehöriger Gesetzliche Bedingungen zum
Erwerb der belgischen
Staatsangehörigkeit
Nicht-EU-Staatsangehöriger - Verlust
derStaatsangehörigkeit durch
Eheschlie§ung
Europäischer Staatsangehöriger Pensionierter
Europäischer Staatsangehöriger Dienstleistungsempfänger

01050203

Ressortissant européen - Rentier

Europese onderdaan - Rentenier

01050204

Ressortissant européen - Droit de
demeurer
Ressortissant européen Demandeur d'emploi
Ressortissant européen - Titulaire de
moyens de subsistance suffisants

Europese onderdaan - Recht op
voortgezet verblijf
Europese onderdaan Werkzoekende
Europese onderdaan - Houder van
toereikende bestaansmiddelen

Europäischer Staatsangehöriger Rentier
Europäischer Staatsangehöriger Verbleiberecht
Europäischer Staatsangehöriger Arbeitsuchender
Europäischer Staatsangehöriger Inhaber genügender Existenzmittel

01060101

Etudiant non européen - Etudiant

Niet-Europese student - Student

Nicht-EU-Student - Student

01060102

Etudiant non européen - Etranger
non européen suivant une autre
forme d'éducation
Etudiant européen ou Suisse

Niet-Europese student - Andere vorm
van opleiding

Nicht-EU-Student - Andere
Ausbildung

Europese of Zwitserse student

EU-Student oder Schweiz

01070100

Résident de longue durée - Activité
salarié ou non

Langdurig ingezetene - Activiteit al
dan niet in loondienst

01070200

Résident de longue durée - Etudes
ou formation

Langdurig ingezetene - Studie of
opleiding

Ansässiger langfristiger Aufenthalt Tätigkeit als Lohnempfänger oder
sonstige Tätigkeit
Ansässiger langfristiger Aufenthalt
Studium oder Ausbildung

01070300

Résident de longue durée - Autres
fins
Etranger bénéficiant d'un statut
spécial - Shape
Etranger bénéficiant d'un statut
spécial - Otan
Belpic - code provisoire

Langdurig ingezetene - Andere
redenen
Vreemdeling die een bijzonder
statuut geniet - Shape
Vreemdeling die een bijzonder
statuut geniet - Navo
Belpic - voorlopige code

Ansässiger langfristiger Aufenthalt
Andere Gründe
Ausländer mit besonderer
Rechtsstellung - SHAPE
Ausländer mit besonderer
Rechtsstellung - NATO
Belpic - vorläufiger Code

01040201
01040202
01040203

01050103

01050205
01050206

01060200

01080100
01080200
01090909
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1.

Controles

Controles

C2

C3

C4

01

01

01

01

01

02

01

01

03

01

02

01

01

02

02

01

02

03

01

03

01

01

03

02

01

03

03

Persoon die recht opent = Belg

01

04

00

Verblijfsmotief wordt enkel toegekend aan niet Europeanen die komen samenwonen
met iemand uit de EU (inclusief Belg), de EER of Zwitserland.

01
02

05
01

00
00

02
02
02
02
02

02
03
04
05
06

00
00
00
00
00

03

01

00

03
03
03
04
04
04
04
04
04

02
03
04
01
01
01
01
01
01

00
00
00
01
02
03
04
05
06

04

02

01

04

02

02

04

02

03

05

01

01

Hoofddossier : alle nationaliteiten – behalve Belg – toegelaten.
Persoon die recht doet ontstaan : alle nationaliteiten toegelaten.
NN hoofddossier + NN hereniging (die recht doet ontstaan) : ouderdom ≥ 18 jaar
Hoofddossier : alle nationaliteiten – behalve Belg - toegelaten.
Persoon die recht doet ontstaan : alle nationaliteiten toegelaten.
NN hereniging (die recht doet ontstaan) :
- ouderdom < 18 jaar
- moet vluchteling zijn.
Enkel de vader en de moeder van de vreemdeling zijn betrokken Þ wordt niet getest!
Hoofddossier : alle nationaliteiten – behalve Belg - toegelaten.
Persoon die recht doet ontstaan : alle nationaliteiten toegelaten.
NN hoofddossier < 18 jaar.
Hoofddossier : alle nationaliteiten – behalve Belg - toegelaten.
Persoon die recht doet ontstaan : alle nationaliteiten – behalve Belg - toegelaten.

Hoofddossier : alle nationaliteiten – behalve Belg – toegelaten

Dit verblijfsmotief kan enkel toegekend worden aan de vreemdelingen voor wie de
vermelding “Vluchteling” is opgenomen in het IT 031.

De vreemdeling moet jonger zijn dan 18 jaar.
Dit verblijfsmotief kan enkel toegekend worden aan de vreemdelingen voor wie de
vermelding “Staatloos” is opgenomen in het IT 031.

Toegelaten nationaliteiten : alle nationaliteiten behalve Belg.

Dit verblijfsmotief kan alleen toegekend worden aan ingezetenen uit Australië, NieuwZeeland, Canada en Taiwan die tussen 18 en 30 jaar (inbegrepen) oud zijn.
Toegelaten nationaliteiten :
landen EU (exclusief België) EN EER (Noorwegen, IJsland, Lichtenstein)
EN Zwitserland
Toegelaten nationaliteiten :
Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije,Slowakije, Tsjechië, Estland, Letland en
Litouwen.
Toegelaten nationaliteiten : alle nationaliteiten behalve
landen EU (inclusief B) EN EER (Noorwegen, IJsland, Lichtenstein)
EN Zwitserland
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05

01

02

05
05
05
05
05
05
05
06

01
01
02
02
02
02
02
01

03
04
01
02
03
04
05
01

06
06

01
02

02
00

07
07
07
08
08

01
02
03
01
02

00
00
00
00
00

Toegelaten nationaliteiten :Marokko, Turkije, Algerije, Tunesië, Macedonië, Kroatië,
Servië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Slovenië
Toegelaten nationaliteiten – alle nationaliteiten behalve België.
Toegelaten nationaliteiten – alle nationaliteiten behalve België.
Toegelaten nationaliteiten: landen EU (exclusief B) EN
EER (Noorwegen, IJsland, Lichtenstein) EN
Zwitserland
Toegelaten nationaliteiten – alle nationaliteiten behalve België.
Verplicht aanwezig : it007 met code 03 of 05 of 07.
Toegelaten nationaliteiten – alle nationaliteiten behalve België.
Toegelaten nationaliteiten: landen EU (exclusief België) EN
EER (Noorwegen, IJsland, Lichtenstein) EN
Zwitserland
Verplicht aanwezig : it007 met code 03 of 05 of 07.
Toegelaten nationaliteiten – alle nationaliteiten behalve België.
Toegelaten nationaliteiten – alle nationaliteiten behalve België.
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