Brussel, 12 april 2016

Afz.: Handelsstraat 96, 1040 Brussel

Nota aan de Ordonnateurs
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Bijlage(n)

Rijksregisternummers/Bis-nummers

Mevrouw, mijnheer de Ordonnateur

Bij de aanvraag van een stamnummer vraagt PersoPoint om steeds het
rijksregisternummer van het betrokken personeelslid te vermelden.
PersoPoint kan onmogelijk een stamnummer toekennen zonder rijksregisternummer
(blokkering van de toekenning).
1. Rijksregisternummer
Iedere natuurlijke persoon
• die een Belgisch identiteitsbewijs heeft, of
• die een verblijfplaats in België heeft
heeft een rijksregisternummer.
2. Bis-(rijksregister)nummer
In sommige gevallen is er geen rijksregisternummer beschikbaar vb. voor niet-Belgen die
in het buitenland verblijven. Voor deze personen kan een zogenaamd bis(rijksregister)nummer aangevraagd worden. Een bis-nummer heeft dezelfde functie als
een rijksregisternummer.
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3. Gebruik bis- en rijksregisternummer
Het rijksregisternummer en het bis-nummer vormen het unieke nummer voor de sociale
zekerheid (het INSZ-nummer).
PersoPoint gebruikt het rijksregisternummer/bis-nummer voor:
• de aangifte DMFA
• de fiscale aangifte bij de Directe Belastingen
Indien Persopoint niet beschikt over het juiste rijksregisternummer of bis-nummer kan dat
negatieve gevolgen voor betrokkene hebben vb. geen terugbetalingen meer van de
mutualiteit, …
4. Opzoeken/aanvragen bis-nummer
Indien het rijksregisternummer of bis-nummer van de persoon die in dienst treedt
onbekend is, kunt u de gegevens opvragen via www.sigedis.be > Aanvraag INSZnummer.
U vult de gevraagde gegevens in en mailt de aanvraag samen met een kopie van een
identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs…) naar Sigedis. Indien betrokkene al
een bis-nummer heeft, ontvangt u dit. Indien niet, wordt er een gecreëerd.
5. Wijzigingen rijksregisternummer/bis-nummer
Opgelet: iemand kan op een bepaald ogenblik overschakelen van een bis-nummer naar
een rijksregisternummer (vb. een buitenlander kan op een bepaald ogenblik in België
komen wonen).
Een transgender krijgt na een geslachtsverandering ook een nieuw rijksregisternummer.
Op dat ogenblik moet de personeelsdienst het nieuwe nummer meedelen op een
speciale Opgave der Wijzigingen.
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