
Actieplan voor het verminderen van 
het aantal ambtshalve schrappingen
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• De finaliteit van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten is elke persoon, die 
daadwerkelijk en legitiem zijn hoofdverblijfplaats heeft in een Belgische 
gemeente, te registreren in de gemeentelijke bevolkingsregisters.

• Het houden van de gemeentelijke registers en de bepaling van de 
hoofdverblijfplaats is gereglementeerd in het basisbesluit van 16 juli 
1992 en de algemene onderrichtingen (in gecoördineerde versie van 27 
april 2007) betreffende het houden van de bevolkingsregisters.

• Alle nuttige informatie voor de bevolking en de identiteitskaarten kan 
worden geraadpleegd op de vernieuwde website van de Algemene 
Directie Instellingen en Bevolking : www.ibz.rrn.fgov.be onder de 
rubrieken Bevolking en Identiteitskaarten, naast de andere rubrieken 
voor het Rijksregister en de Verkiezingen.
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• De ambtshalve afvoering van een persoon uit de registers door een beslissing 
van het College van Burgemeester en Schepenen kan slechts na nauwgezet en 
omstandig onderzoek waaruit onmogelijk blijkt de nieuwe hoofdverblijfplaats van 
deze persoon te bepalen (artikelen 8 tot 14 KB 16 juli 1992 en nrs. 78 tot 82 –
Algemene Onderrichtingen 27 april 2007).

• De ambtshalve afvoering heeft ingrijpende administratieve, fiscale, politieke en/of 
sociale implicaties, zodat de schrapping van ambtswege een 
uitzonderingsmaatregel moet blijven.  Momenteel zijn ± 50.000 ambtshalve
afvoeringen per jaar. Zie ook de statistieken in kwestie toegelicht op het vorige
Gebruikerscomité Rijksregister van 30 maart 2007.

• De gemeentebesturen hebben een wettelijke en reglementaire verplichting om 
actief de personen op te sporen die in hun gemeente hun hoofdverblijf hebben 
en niet geregistreerd zijn in hun registers en dit met medewerking van de lokale 
politie (zie artikelen 8, 9 en 14 KB 16 juli 1992).
De VVSG benadrukt dit ook in haar schrijven van 2 oktober 2006  in verband met 
het terugdringen van het aantal ambtshalve afvoeringen.
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ACTIEPLAN – STAND VAN ZAKEN
A. Richtlijnen aan de gemeentebesturen met uiteenzetting van deze problematiek 

en de maatregelen na te leven door de gemeentebesturen (omzendbrief van 20 
april 2006) :

1° nauwe samenwerking tussen de gemeentelijke bevolkingsdiensten en lokale 
politie

2° een goede informatie over de bevolkingsregistratie aan de burgers – Modelbericht 
bij de omzendbrief

3° zorgvuldig en strikt naleven van voormelde reglementering en terughoudend 
gebruik van ambtshalve afvoeringen

4° mogelijkheid zich te wenden tot FOD Binnenlandse Zaken en in de eerste plaats 
tot de regionale delegaties

5° permanente controle op de verblijfstoestanden, wat eveneens kadert in het 
geheel van een “community policy” en

herwaardering van de wijkagent en het sociaal veiligheidsgevoel
6°de reglementaire mogelijkheid voor een gemeentelijk College om foutieve en 

ongegronde ambtshalve afvoeringen in te trekken.
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B. Concrete afspraken met FOD Justitie – DG Strafinrichtingen om op 
regelmatige basis een lijst van de gedetineerden te bekomen die ambtshalve 
geschrapt zijn teneinde hun toestand via de regionale delegaties en de 
gemeentebesturen te regulariseren.

C. Synchronisatie in werking tussen het bestand van het Rijksregister en het 
bestand Kruispuntbank Sociale Zekerheid wat betreft de ambtshalve 
afvoeringen en de uitwisseling van informaties om de dossiers met 
ambtshalve afvoeringen te verrijken.
Volgens advies 14/2005 van 28 september 2005 van de Privacycommissie is 
het Rijksregister het referentiebestand voor de authenticiteit van de 
persoonsgegevens en dienen andere databaken hierin bij te dragen.
De procedure van deze synchronisatie heeft een reglementaire basis 
gekregen in het koninklijk besluit van 22 januari 2007 en praktische uitvoering 
door de IT’s 040 tot 046 bij omzendbrief dd. 11 juli 2007 van het Rijksregister 
houdende controle op de identificatiegegevens afkomstig van het “Register 
van Afgevoerden” van de KSZ bij het Rijksregister.
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D. Statistieken op regelmatige basis voor de regionale delegaties Rijksregister 
ter controle van de evolutie van het aantal ambtshalve geschrapten in 
verhouding tot de gehele bevolking.  Deze statistieken vormen een basis om 
met de gemeenten met vele ambtshalve afvoeringen te overleggen en deze 
schrappingen terug te dringen.

E. Toekenning in juli 2007 van eigen NIS-code (21099) aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken voor de inschrijving van asielaanvragers op het 
administratief adres van dit bestuur en niet langer op de NIScode van de stad 
Brussel met de nodige niet opgevolgde ambtshalve afvoeringen tot gevolg.  
De Dienst Vreemdelingenzaken doet ook de noodzakelijke ambtshalve 
schrappingen op deze NIScode.  Algemeen overleg inzake de ambtshalve 
afvoeringen van vreemdelingen is eveneens gebeurd met de Dienst 
Vreemdelingenzaken.

F. Richtlijnen inzake vermijdbare ambtshalve afvoeringen zijn eveneens 
gestuurd voor de instellingen die instaan voor de humanitaire en
administratieve opvang van asielzoekers zoals FEDASIL en  het Rode Kruis.
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