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I.T. 210 – VERMELDING VAN HET REGISTER 
 
 

Algemeenheden 
 
Deze informatie heeft tot doel het register op te nemen waarin een inwoner is ingeschreven. Het kan 
gaan om het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister, het wachtregister, het register van de niet-
verblijfhouders, … . 
 
• Voor de Belgen zal deze informatie niet opgenomen worden, aangezien zij ambtshalve in het 

bevolkingsregister worden ingeschreven, met uitzondering van de vreemdelingen die de 
Belgische nationaliteit hebben verkregen. 

 
 
• Voor de vreemdelingen laat deze informatie toe de overgang van het vreemdelingenregister naar 

het bevolkingsregister aan te duiden; in dit geval is de datum van de informatie deze van de 
machtiging verleend door de minister tot wiens bevoegdheid deze materie behoort. 

 
 

• In elke gemeente van het Rijk wordt, naast de bevolkingsregisters, een wachtregister gehouden 
waarin worden ingeschreven op de plaats waar zij hun hoofverblijfplaats gevestigd hebben : de 
vreemdelingen die een asielaanvraag indienen en die niet in een andere hoedanigheid in de 
bevolkingsregisters zijn ingeschreven.  De familieleden die hen begeleiden, worden er eveneens 
in ingeschreven, dit in overeenstemming met het koninklijk besluit van 3 februari 1995 (Belgisch 
Staatsblad 16 februari 1995).Deze personen worden ingeschreven in het Rijksregister van de 
natuurlijke personen. 
De vreemdelingen die in het wachtregister zijn ingeschreven, worden niet meegeteld, noch voor 
het bepalen van het jaarlijks bevolkingscijfer, noch voor het vaststellen van de resultaten van de 
tienjaarlijkse volkstelling; 

 
 
• Indien de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) of de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RVV) de hoedanigheid van vluchteling toekent aan een vreemdeling 
geeft het CGVS, nadat de beroepstermijnen verstreken zijn, een attest van erkenning van de 
hoedanigheid van vluchteling aan hem af. 

 
 Op basis van dit attest moet de vreemdeling worden ingeschreven in het vreemdelingenregister. 

De informatiedatum voor de bijwerking van het IT210 is de datum van de beslissing tot erkenning 
van de hoedanigheid van vluchteling (zie beslissing tot erkenning of eventueel IT 206). Deze 
datum mag niet verward worden met de datum van de betekening of de datum van afgifte van het 
betrokken attest. 

 
 
• Worden vermeld in het Rijksregister, meer bepaald in het register van de niet-verblijfhouders, de 

natuurlijke personen die vermeld worden in een akte van de burgerlijke stand opgemaakt door 
een ambtenaar van de burgerlijke stand, maar die niet het voorwerp uitmaken van een inschrijving 
of een vermelding in het Rijksregister van de natuurlijke personen in een andere hoedanigheid. 
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Burgers van de Europese Unie en hun familieleden 
 
Naar aanleiding van de richtlijn 2004/38 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers 
van de Unie en hun familieleden, wordt de Belgische verblijfsprocedure voor EU-vreemdelingen met 
ingang van 1 juni 2008 volledig gewijzigd.  
 
Onder burger van de Unie wordt voor de toepassing van de nieuwe reglementering verstaan de 
onderdanen van de landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte: de inwoners van één 
van de 26 Lidstaten van de Europese Unie, alsmede de inwoners van de landen Noorwegen, IJsland 
en Liechtenstein. 
 

De burger van de Europese Unie 
 

 Voor de burger van de Europese Unie houdt dit de onmiddellijke inschrijving in het wachtregister in 
wanneer hij bij de gemeente een verklaring van inschrijving aanvraagt, in afwachting van de 
uitvoering van de woonstcontrole (KB van 7 mei 2008 - B.S. van 13 mei 2008, Ed. 2). 
 
Met toepassing van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 worden de burgers van de Europese Unie, 
die bij de gemeente een verklaring van inschrijving aanvragen (“bijlage 19”) door de gemeente 
onmiddellijk, zonder voorafgaande woonstcontrole, op het aangegeven adres ingeschreven in het 
wachtregister op datum van de bijlage 19. 

 
Om het onderscheid met de asielzoekers duidelijk te maken wordt voor deze categorie 
vreemdelingen de code 6 gecreëerd in het Register van inschrijving. 
 
Procedure: 
 

• De EU-burger wordt met de informatiegegevens die nodig zijn voor de collecte ingeschreven 
in het wachtregister IT210/6, op datum van de bijlage 19. 

 
• In de zone voor het adres moet bij de collecte het adres als volgt geregistreerd worden: 

inschrijvingsdatum/postcode/straatcode = 9997/0000. De straatcode “9997” wordt vertaald 
als “Inschrijving op verklaring, 0”; deze code is in het vertaalbestand van de openbare wegen 
verbonden met alle postcodes. 

 
• Het aangegeven adres wordt niet meer als dusdanig opgenomen in de collecte of eventueel 

in het IT020, maar als een aangifte van adres onder het IT019, met een registratie in klare 
taal. 

 
 
Bij een positieve woonstcontrole worden deze EU-burgers, overeenkomstig de onderrichtingen voor 
het houden van de bevolkingsregisters, op de datum van het verslag van de wijkpolitie in het 
vreemdelingenregister (IT 210 – code 1) ingeschreven. 
 

 In  de programma’s van het Rijksregister is een controle ingebouwd die de inschrijving in het 
wachtregister en in het vreemdelingenregister op dezelfde datum verhindert. 
 
 
Bij een negatief politieonderzoek wordt overgegaan tot een afvoering van ambtswege – code 99998. 
 

 De op voormelde wijze geschrapte EU-burger kan een nieuwe verklaring van inschrijving vragen bij 
vestiging van een nieuw hoofdverblijf in een Belgische gemeente. 

 Bij het invoeren van het nieuwe IT210/6 – inschrijving in het wachtregister – moet de bestaande 
informatie met betrekking tot de eerdere inschrijving niet geannuleerd worden; een historiek van de 
inschrijvingen in IT210/6 wordt toegelaten. 
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De familieleden van de EU-burger, die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie 
 
 

De gezinsleden van EU-onderdanen (en ook van Belgen), die afkomstig zijn van buiten de Europese 
Unie, worden ingeschreven in het vreemdelingenregister na een positieve woonstcontrole. 
 
De informatiedatum voor de inschrijving in het vreemdelingenregister (IT210/1) is de datum van hun 
aanvraag tot inschrijving.  
 
De code 7 voor het register van inschrijving wordt geblokkeerd, en kan vanaf 27 oktober 2017 niet 
meer ingevoerd worden. De informatie die aanwezig is onder het IT210/7 in de dossiers in historiek zal 
bewaard blijven. 

 
 

Collectestructuur  

 
 
Het IT 210 moet verplicht in de collectestructuur worden opgenomen voor alle vreemdelingen.  
 

 
 

BIJZONDERE OPMERKING: 
 
Indien de nationaliteit van de EU-burger, die in het wachtregister moet gecollecteerd worden, op de 
datum van de geboorte niet overeenstemt met één van de codes van de 29  landen uit de E.E.R. dient 
een bijzondere dienstcode gebruikt te worden.  
 
 
De dienstcode 6 moet gebruikt worden om de collecte uit te voeren met de oorspronkelijke nationaliteit. 
Onmiddellijk na de collecte moet de nationaliteit van betrokkene (IT031), op de ingangsdatum ervan, 
gewijzigd worden in de huidige nationaliteit (zie tabel): 

 
 
 

Nationaliteit Code Einddatum Nationaliteit Code  Begindatum 

Tsjecho-Slovakije 130 31/12/1992 Tsjechische Republiek 140 01/01/1993 

 171 31/12/1992 Slowakije 141 01/01/1993 

Joegoslavië 169 03/02/2003 Slovenië 147 25/06/1991 

 

Voorbeeld 

 
Een EU-burger die in 1976 geboren werd in Tsjecho-Slovakije moet gecollecteerd worden met de 
nationaliteitscode 171. Onmiddellijk na de collecte moet de nationaliteit dan aangepast worden in, naar 
gelang de situatie, 140 (Tsjechië) of 141 (Slowakije) met ingangsdatum 1 januari 1993. 
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Samenstelling 
 
De informatie bevat : 
 

- de datum van inschrijving in het register. 
 
- de code  1 : vreemdelingenregister 

2 : bevolkingsregister 
3 : Ambtenaar Europese Unie (omzendbrief 13 maart 1989) 
4 : vreemdelingen (K.B. 30 oktober 1991 betreffende de 

verblijfsdocumenten van bepaalde geprivilegieerde vreemdelingen) 
5 : wachtregister 
6 :  W.R.- EU-Burger, die een verklaring van inschrijving heeft 

aangevraagd. 
7 :  V.R.- Familielid, die een verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Unie heeft aangevraagd (geblokkeerd vanaf 27.10.2017). 
8 : Collecte burgerlijke stand door de gemeente van geboorte (niet meer 

van toepassing) 
9 : Wachtregister – Aangifte huwelijk/samenwoning 
10: Register van niet-verblijfhouders 

 
 

Structuur 
 
Structuur vanaf 1 april 2019 
 
Voor de aanduiding van het register moeten 4 cijfers worden ingevoerd. 
 
 

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

1 0 2 1 0 0 D D M M J J J J N N N N 
 
 
Voorbeelden: Register 1:  0001 
  Register 10:  0010 
  Register 100:  0100 
  Register 1000: 1000 
 
 
Toegestane operatiecodes     : 10 en 13 
Bijkomende toegestane operatiecodes voor code 1 en 2  :  11 en 20 
 
 
 
Structuur geldig tot 31 maart 2019 
 

O.C. I.T. D. DATUM CODE 
N N 2 1 0 0 D D M M J J J J 1 tot 9 

 
 
 
 


