Procedure voor buitenlanders in België, Belgen in het buitenland
1/ Context/Waarom
Er zijn veel vragen van niet-Belgen die in België verblijven en/of werken en van Belgen die in het
buitenland gedomicilieerd zijn om een vaccin in België te verkrijgen. Deze procedure heeft als doel te
verduidelijken welke doelgroep wel en welke niet kunnen gevaccineerd worden in België en aan welke
vereisten daarvoor moet worden voldaan.

2/ Principes voor de ontvankelijkheid van vaccinaties in België
Volgens het algemeen principe wordt de toegang tot een vaccinatie in België toegekend volgens ofwel
het principe van nationaliteit, ofwel volgens deze van de territorialiteit.
Elke persoon die toestemming heeft om in België te verblijven, komt in aanmerking voor een
vaccinatie in België. Iedereen die tijdelijk in België verblijft op een privé-adres moet zich aanmelden
bij de dienst vreemdelingenzaken van de respectievelijke gemeente/stad. Verblijft deze persoon in
een hotel of B&B, dan is deze aanmeldingsplicht niet nodig.
De personen die ingeschreven zijn in het Belgisch bevolkingsregister, in het register voor buitenlanders
of in een wachtregister (domicilie-, verblijfs- en referentieadres) zullen een uitnodiging voor een
vaccinatie krijgen en dit volgens de vaccinatiestrategie in België.
Het zal eveneens mogelijk zijn voor personen die over een BISnummer beschikken om zich in België te
laten vaccineren.
Wat is een BISnummer?
Het BISnummer is een uniek identificatienummer, toegekend aan personen die niet zijn opgenomen in
het nationaal register, maar die relaties onderhouden met België. Personen die niet ingeschreven zijn
in het rijksregister/bevolkingsregister, maar toch een dossier hebben bij een Belgische openbare
overheid, ongeacht of deze federaal, regionaal, provinciaal of lokaal is, worden bijgehouden in de
kruispuntbankregisters (‘het BIS-register’) van de KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid). Het BISregister is complementair aan het Rijksregister. Voor zover de betrokken natuurlijke personen niet
beschikken over een Rijksregisternummer, kent de Kruispuntbank hen bij de inschrijving in het BISregister zelf een identificatienummer toe. Dit is het BIS-nummer. Het gebruik van het BIS-nummer is
vrij en dus niet aan machtiging onderworpen.
Voorbeeld:
Een persoon die niet in België woont maar wel in België de sociale zekerheid (ziekteverzekering)
heeft (werken voor een Belgisch bedrijf), deze persoon krijgt een bisnummer als INSZ. Dit nummer
heeft bijna dezelfde structuur. Alleen de "geboortemaand" is anders. Deze wordt verhoogd met 20 of
40.
Voor de aanmaak van een BISnummer heeft de gemeente de buitenlandse identiteitskaart of paspoort
en het opgeven van een verblijfsadres nodig.
Het is belangrijk te noteren dat de vaccinatie bij voorkeur plaatsvindt in één enkel land.
Toch worden een aantal uitzonderingen toegelaten. Door de WHO goedgekeurde vaccins,
toegediend in het buitenland worden in uitzonderlijke gevallen erkend, voor zover er geen sprake is
van een vaccin mix. De erkenning van dergelijke vaccins dient te worden vastgesteld door een

huisarts. Deze controleert naast de ontvankelijkheid van het vaccin ook de aantoonbaarheid van een
correcte toediening en registratie van het vaccin.

3/ Categorieën – doelgroepen

A. Niet Belg is fysiek in België voor minder dan drie maanden
Deze burgers ontvangen geen uitnodiging voor een vaccinatie in België. Het algemeen principe van
de locatie van de verblijfplaats primeert. Personen met een buitenlandse nationaliteit die minder dan
drie maanden op Belgisch grondgebied werken zonder er een verblijfplaats te hebben, worden
a priori gevaccineerd in het land van hun wettelijke verblijfplaats.
B. Niet Belg is fysiek in België voor meer dan drie maanden (territorialiteit)
Personen die tijdelijk in België werken of studeren voor een duur van meer dan drie maanden en die
niet de Belgische nationaliteit hebben, kunnen in België worden gevaccineerd, voor zover zij
aangemeld zijn of zich aanmelden in de gemeente waar zij verblijven voor een domicilie-, referentieof verblijfsadres. Zij worden dan automatisch opgeladen in de vaccinatiedatabase en met de “brede
bevolking” uitgenodigd volgens de volgorde bepaald in de vaccinatiestrategie. Voorbeelden:
studenten, expats, …
B1. Niet Belg, fysiek in België met een domicilie adres, referentieadres en rijksregisternummer
Deze personen worden automatisch opgeladen in de Vaccination Code Database (VCDB) en worden
uitgenodigd volgens de vaccinatiestrategie in België.
B2. Niet Belg met een BISnummer fysiek > 3 maanden in België als student ingeschreven aan een
Universteit of Hogeschool
De bedoeling is dat de Universiteiten en Hogescholen lijsten opstellen van studenten die langer dan 3
maanden verblijven in België. Deze lijsten zouden dan worden opgeladen in de VDCB. De studenten
worden volgens prioritering of leeftijd uitgenodigd voor vaccinatie.
De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholen en Universiteiten Raad
(VLUHR) werken aan een procedure. In afwachting van deze procedure kunnende studenten zich
momenteel aanmelden bij het lokaal bestuur van hun verblijfsplaats voor de aanmaak van een
BISnummer (tenzij ze dit reeds hebben ontvangen via hun studentensecretariaat). Het lokaal bestuur
moet hun gegevens doorgeven aan het betreffende vaccinatiecentrum voor een manuele inboeking
volgens leeftijd (zie ook B4).
B3. Buitenlandse stagiairs met een BISnummer meer dan drie maanden actief in de Belgische
gezondheidzorg
Buitenlandse stagiairs in de gezondheidszorg zijn via de Hogescholen opgeladen voor prioritaire
vaccinatie en staan op de lijst sinds 31 maart 2021. Zij worden niet uitgenodigd door de
vaccinatiecentra bij gebrek aan een Belgisch domicilieadres.

De buitenlandse stagiairs die een Belgisch adres hebben opgegeven (ongeveer 150 personen) zijn
door Z&G doorgegevenaan het vaccinatiecentrum van de verblijfplaats.
De buitenlandse stagiairs die geen Belgisch adres hebben opgegeven (ongeveer 290 personen),
weerden niet uitgenodigd. Zij kunnen alsnog een Belgisch verblijfsadres opgeven ten einde
uitgenodigd te worden.
B4. Niet Belg met een BISnummer fysiek > 3 maanden in België niet als werknemer of student
ingeschreven of zonder verblijfadres
Onder deze groep vatten we personen welke geen Rijksregisternummer hebben. Deze burgers
melden zich aan in het gemeentehuis van hun tijdelijke verblijfplaats alwaar hun BISnummer wordt
aangemaakt of geregistreerd met opgave van een verblijfsadres en e-mail. Hiervoor is het
buitenlandse paspoort of identiteitskaart nodig alsook de melding van het verblijfsadres.
Er is een aanmeldingsplicht bij het lokaal bestuur indien een persoon zonder adres in België tijdelijk
verblijft op een privé-adres. Bij een verblijf in een hotel of een bed &breakfast is dit niet nodig.
De lokale besturen registreren de personen via een Excel formulier, een webformulier of een andere
lokaal beschikbare (of aan te maken) tool. De lijsten met de te vaccineren doelgroep worden
overgemaakt aan het plaatselijk vaccinatiecentrum. De personen worden door het vaccinatiecentrum
op leeftijd (of prioriteit) manueel ingeboekt en opgeroepen.
Er worden geen gegevens uit de DIMONA databank opgeladen in de Datavaccinatie Codedatabase.
B5. Niet Belg met een BISnummer fysiek > 3 maanden in België als werknemer in de zorgsector
waar een prioritaire vaccinatie mogelijk is
Deze burgers melden zich aan met een attest van hun werkgever dat zij als zorgverlener actief zijn in
hun zorgvoorziening. De burger meldt zich aan in het vaccinatiecentrum nabij hun zorgvoorziening of
het dichts bij hun woonplaats. De personen worden door het vaccinatiecentrum op leeftijd prioritair
manueel ingeboekt en opgeroepen.
C. Belgische onderdanen met domicilieadres in het buitenland (nationaliteit)
Volgens het principe van de territorialiteit zullen de Belgische onderdanen die in het buitenland
verblijven, in de mate van het mogelijke gevaccineerd worden in het land van verblijf.
Op voorstel van de Taskforce Vaccinatie heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid een
aantal algemene principes goedgekeurd over de vaccinatie van Belgen die in het buitenland verblijven.
C1. Belgen die in specifieke landen verblijven
Indien

een
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woont

in
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van

de

landen/territoria vermeld op deze lijst
(https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/landenlijst.pdf)
en is ingeschreven op de
Ambassade/Consulaat-generaal ter plaatse, dan kan hij/zij zich pre-registreren met het oog op
vaccinatie tijdens een verblijf in België in de volgende maanden. De echtgenoot/-ote of partner van
vreemde nationaliteit en meerderjarige kinderen van vreemde nationaliteit van een ingeschreven Belg
die onder hetzelfde dak woont (zoals vermeld in het Rijksregister) zullen onder dezelfde voorwaarden
als de Belg in kwestie toegang hebben tot vaccinatie. De Ambassade/Consulaat-generaal zal de
informatie over de procedure bezorgen op vraag.

C2. De Belgische onderdanen die verblijven in een land dat dezelfde type van vaccins aanbiedt als
diegene die gebruikt worden in de Belgische vaccinatiecampagne
De Belgische onderdanen die verblijven in een land dat dezelfde type van vaccins aanbiedt als diegene
die gebruikt worden in de Belgische vaccinatiecampagne worden uitgenodigd om zich te laten
vaccineren volgens de vaccinatiekalender die geldt in het land van verblijf. Daartoe behoren naast de
Europese Unie ook landen zoals bv. Canada, Zwitserland, Australië, Japan, Nieuw-Zeeland of Israël, die
niet afhangen van de goedkeuringsautoriteiten van de EU en die vaccins ter beschikking stellen van
hun inwoners waarvan de kwaliteit en de veiligheid strikt geëvalueerd werden door hun goedkeuringsen controleautoriteiten van therapeutische producten.
Indien ze echter niet de mogelijkheid zouden hebben om zich te laten vaccineren in het land van
verblijf of praktische bekommernissen hen zouden verhinderen om zich te laten vaccineren in het
land van verblijf, dan zullen ze de mogelijkheid krijgen om zich kenbaar te maken met het oog op
vaccinatie in België, zonder dat er kan worden afgeweken van volgorde van prioriteiten in de
Belgische vaccinatiecampagne.
De Taskforce heeft laten weten dat volgens de voorlopig vastgestelde kalender deze mogelijkheid
zou overwogen kunnen worden vanaf augustus 2021. Meer informatie zal worden meegedeeld,
wanneer de bevoegde overheden in België de procedure bevestigd hebben.
C3. De Belgische onderdanen die in de zorg werken en bij gebrek aan een Belgisch domicilieadres
niet prioritair opgeroepen kunnen worden
Deze burgers melden zich aan met een attest van hun werkgever dat zij als zorgverlener actief zijn in
hun zorgvoorziening. De burger meldt zich aan in het vaccinatiecentrum nabij hun zorgvoorziening of
het dichts bij hun woonplaats. De personen worden door het vaccinatiecentrum op leeftijd prioritair
manueel ingeboekt en opgeroepen.

