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De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking biedt de in België gevestigde diplomatieke missies, consulaire posten en 
internationale organisaties haar complimenten aan en heeft de eer om hen nieuwe 

informatie  mee te delen over de vaccinatiecampagne in België. 

 

Herinnering aan de verbale nota dd. 16 maart 2021:  
De gehele diplomatieke en internationale gemeenschap is nu in staat om uitgenodigd te 
worden teneinde zich te laten vaccineren. 

Afhankelijk van hun leeftijdscategorie zijn er al meerdere mensen uitgenodigd. De 
vaccinatiecampagne zal binnenkort in een stroomversnelling komen met de opname vanaf 

juni van alle personen van 18 jaar en ouder. 

De Directie Protocol merkt op dat om een afspraak te bevestigen of indien men zich 
vrijwillig wenst in te schrijven op de wachtlijsten BruVax of QVax, ofwel om naar het 

vaccinatiecentrum te gaan, het essentieel is om het identificatienummer bij de sociale 
zekerheid mee te delen: Rijksregisternummer of BIS-nummer, afgekort INSZ of INSZbis.  

Dit nummer staat echter niet vermeld op de bijzondere verblijfstitels van de leden van 
diplomatieke missies en internationale organisaties. 

 

Daarom wordt de volgende oplossing voorgesteld. Elke diplomatieke missie en elke 
internationale organisatie kan het INSZ van haar leden ouder dan 18 jaar opzoeken 

via het BelgianIdPro-portaal (www.belgianidpro.be). De instellingen die personeel 
tewerkstellen dat aangesloten is bij de Belgische sociale zekerheid, hebben in principe al 
toegang tot dit platform. 

Voorwaarde: de diplomatieke missie of internationale organisatie moet zich identificeren 
als werkgever. De persoon die belast is met het zoeken naar INSZ's moet beschikken over 

een Belgische identiteitskaart of een gewone verblijfsvergunning, uitgerust met een 
elektronische chip. Identificatie door middel van een e-ID is noodzakelijk in het raam van 

de bescherming van persoonsgegevens. 

Modaliteiten: de vier stappen om een INSZ te vinden worden beschreven op de 
BelgianIdPro-website > "ontdek hoe het werkt". Voor elke gezochte persoon moet een 

gescande kopie van de geldige bijzondere verblijfstitel ("D", "C", "P" of "S"-kaart 
uitgereikt door de Directie Protocol) worden verstrekt. 
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De termijn om een antwoord te bekomen is meestal onmiddellijk; het duurt niet langer 
dan 3 uur (tijdens werkdagen) in het geval dat aanvullende controles moeten worden 

uitgevoerd. 

De procedure stopt na ontvangst van het INSZ: de bedoeling is immers slechts om 

het INSZ van een houder van een bijzondere verblijfstitel op te zoeken. Er is geen sprake 
van hem/haar als werknemer in te schrijven. 

 

Bijkomende details met betrekking tot de registratieprocedure kunnen worden opgevraagd 
via het e-mailadres: ident@sigedis.fgov.be  

of telefonisch op: 02 212 02 55 (NL) – 02 212 02 54 (FR). 

 

Diplomatieke missies en internationale organisaties worden verzocht de INSZ persoonlijk 
mee te delen aan hun leden. Elke persoon die wordt uitgenodigd om gevaccineerd 
te worden of die zich proactief op een wachtlijst wil registreren, heeft immers 

zijn/haar INSZ nodig: 
- om de registratie of de afspraak online of telefonisch te bevestigen; 

- wanneer hij/zij naar het vaccinatiecentrum komt. 
 

De Directie Protocol herinnert eraan dat ze niet bevoegd is om medische gegevens te 

verwerken of om mensen te ondersteunen bij de inschrijving in het afspraaksysteem 
georganiseerd door de gewestelijke overheden. 

 

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de diplomatieke missies, 

consulaire posten en internationale organisaties gevestigd in België nogmaals van zijn 
bijzondere hoogachting te verzekeren. 

 

 

 Gedaan te Brussel op 6 mei 2021. 
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