I.T. 246 – DE GEMEENTELIJKE INFORMATIES

Samenstelling
-

Iedere gemeente mag in dit I.T. de specifieke informaties aanduiden die zij wenst.
Ten einde de gemeenten toe te laten op een vlotte manier, via elektronische weg, te communiceren
met hun burgers, werd besloten om de gemeenten de mogelijkheid aan te bieden het e-mailadres en
telefoonnummer(s) van haar burgers te registreren in de bevolkingsregisters. Deze informatie kan
eveneens geregistreerd worden in het IT 246.
In bepaalde gevallen kan het aangewezen zijn om aan de specifieke informaties een code toe te
kennen (Bijvoorbeeld: 1 = bouwpremie; 2 = aankooppremie, …).

-

De informatiedatum:
Wat in het bijzonder de datum betreft, is dit ofwel deze van de laatst verwerkte bijwerking, ofwel die
van een bepaalde specifieke informatie in de mate waarin die datum voor de andere specifieke
informaties geen belang heeft.
Immers kan een informatie met dezelfde datum als in het dossier worden ingevoerd, wanneer de zone
toelichting verschillend is.
De datum wordt vermeld in 8 cijfers; er mag geen fictieve datum gebruikt worden.
De afdruk van de ondervragingscode 61 werd aangepast ten einde de verschillende IT246 met
dezelfde datum weer te geven.

-

Hierbij gaat de lijst van de functionaliteiten die verbonden zijn aan het IT246:
•
•

•
•

•

•
•
•

Iedere gemeente kan een tekst invoeren (hieronder lab1 genoemd);
Iedere tweetalige gemeente (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) kan twee teksten invoeren ten
einde het onderscheid mogelijk te maken in de taalkeuze bij de ondervraging van het dossier
(hieronder lab1 en lab2 genoemd);
Indien lab2 niet ingevuld wordt, dan zal lab1 worden weergegeven welke ook de taalkeuze is bij
de ondervraging;
Iedere gemeente kan bovendien, naast de tekst, een e-mailadres invoeren: p.dupond@voorbeeld.be ;
Indien de burger in een nieuwe gemeente van beheer wordt ingeschreven, wordt aan de
informatie een einddatum toegevoegd (logische suppressie). Deze einddatum kan zelf niet
gesupprimeerd worden. De aangewezen procedure voor bijwerking ziet er als volgt uit: een
nieuwe informatie voor het e-mailadres moet worden ingevoerd mits toestemming van de burger
(het e-mailadres kan uiteraard hetzelfde zijn) met een nieuwe informatiedatum en de informatie
met einddatum moet worden verwijderd.
De lengte van het e-mailadres is beperkt tot 120 tekens; de lengte van de teksten blijft behouden
op 40 tekens.
Een gsm-nummer kan geregistreerd worden; max. 20 tekens.
Toegelaten tekens: 0-9, spatie, +, (, )
Een telefoonnummer van een vast toestel kan geregistreerd worden; max. 20 tekens.
Toegelaten tekens: 0-9, spatie, +, (, )
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Structuren
Toegelaten codes :

- Operatiecode (O.C.)

:

10, 11, 12, 13, 17

- Dienstcode (D.)

:

0

Bijwerking (OC 10)

1

O.C.
0

2

I.T.
4
6

D.
0

D

D

LAB1
Lab1=”………” (max. 40 tekens)

E-MAILADRES
mailto= “……………” (max. 120 tekens)

INFORMATIEDATUM
M M J
J
J

J

LAB2
Lab2=”………” (max. 40 tekens)

GSM-NUMMER
Gsm=”…” (max. 20)

TELEFOONNUMMER
Tel=”…” (max. 20)

Voorbeeld:
Inwoner van een gemeente bekomt op 13 januari 2014 een aankooppremie,
waarbij de toekenningsvoorwaarden vervallen op 12 april 2014. De gemeente heeft de code 3
toegekend aan de aankooppremie. De gemeente heeft 2 mogelijkheden bij de invoering :
10/246/0/13012014/lab1=”Aankooppremie”
of
10/246/0/13012014/lab1=”3-verval:12042014”

Voorbeelden voor het invoeren van contactgegevens:
10/246/0/01012013/Lab1=”A contacter”
10/246/0/01012013/Lab1=”A contacter” Lab2=”Te contacteren”
10/246/0/01012013/Lab1=”Louis Pal (papa)” mailto=”lp.disco@virgin.be”
10/246/0/01012013/mailto=”lp.disco@virgin.be” Lab1=” Louis Pal (papa)”
10/246/0/01012013/mailto=”lp.disco@virgin.be”
10/246/0/01012013/gsm=”0477 40 50 63”
10/246/0/01012013/tel=”+32 010 695 847”

IT246 – Versie 15.05.2016

Pagina 2

Verbetering van een informatie (OC 11)

1

O.C.
1

I.T.
4
6

2

D.
0

D

D

LAB1
Lab1=”………” (max. 40 tekens)

INFORMATIEDATUM
M M J
J
J

J

LAB2
Lab2=”………” (max. 40 tekens)

E-MAILADRES
mailto= “……………” (max. 120 tekens)

GSM-NUMMER
Gsm=”…” (max. 20)

TELEFOONNUMMER
Tel=”…” (max. 20)

PLAATS
Where nr=x (x = min.1 / max. 99)
Voorbeelden
:
11/246/0/01012013/Lab1=”A contacter”, Lab2=”Te contacteren” where Nr=1
11/246/0/01012013/Lab1=”A contacter”, Lab2=”Te contacteren”
11/246/0/01012013/Lab1=”A contacter” where Nr=3
11/246/0/01012013/Lab1=" Louis Pal (papa) ", mailto="lp.disco@virgin.be" where Nr=21
11/246/0/01012013/ tel=“+32 010 695 847”, gsm = " " where Nr=11

Annulatie van een informatie (OC 13)
OC
1 3

2

IT
4

6

D
0

D

D

Informatiedatum
M M J J

V
J

J

N

N

In geval van meerdere actieve informaties in het IT 246, zelfs met een verschillende datum, moet
een volgnummer (V) toegevoegd worden aan het einde van de structuur, om de informatie aan te
wijzen die moet geannuleerd worden.
De recentste informatie bovenaan in het bedoelde informatietype is nummer 1, de tweede
informatie is nummer 2, enz. Het volgnummer wordt uitgebreid tot 99.
Indien de recentste informatie moet geannuleerd worden, is het volgnummer niet vereist.

Voorbeeld:

Afdruk van het dossier (61):
246 (G.N)
246 (G.N)
246 (G.N)

10.10.2006
10.10.2006
05.07.2004

3-verval: 09/10/2011
bouwpremie
hondentaks

Annulatie van de informatie ‘hondentaks’ van 5 juli 2004 gebeurt als volgt:
13/246/0/05072004/3
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Operatiecode 17 – bijwerking in historiek.
De operatiecode 17 wordt toegelaten ten einde de registratie van een informatie in historiek
mogelijk te maken.

Operatiecode 20 – verbetering van een datum.
Het verbeteren van een datum door middel van de operatiecode 20 wordt niet langer toegelaten.
Deze bijwerking moet voortaan worden uitgevoerd met een operatiecode 11, met vermelding van
de nieuwe informatiedatum en eventueel de betrokken plaats in het informatietype.

Controles
•
•
•
•
•

De aanwezigheid van het teken “@” in het e-mailadres wordt gecontroleerd;
Alleen de tweetalige gemeenten (Brussels Gewest) kunnen een lab2 invoeren;
In minstens één veld moet een informatie worden opgenomen: ze kunnen niet allemaal een
lengte = 0 hebben;
Toegelaten tekens voor het telefoonnummer: 0-9, spatie, +, (, ).
Twee identieke informaties in het IT246 zijn niet toegelaten.

Ter informatie volgen hierna de beperkingen die van toepassing zijn bij de creatie van een emailadres bij grote providers:
Hotmail: het e-mailadres mag enkel letters en cijfers bevatten of één van volgende tekens: punt (.),
gedachtenstreepje (-) of onderstreepje (_). Speciale tekens, letters met accent en niet Latijnse
lettertekens zijn niet toegelaten.
Gmail: de adressen mogen volgende tekens bevatten : de letters (a-z), de cijfers (0-9),
gedachtenstreepje (-), onderstreepje (_), afkappingstekens (‘) en punten (.). Het gelijkheidsteken
(=) en haakjes (> en <) zijn niet toegelaten evenmin als het gebruik van meerdere punten na elkaar.
Yahoo: enkel letters, cijfers, onderstreepje (_) en één punt (.) zijn toegelaten.
Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing.
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