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Het BIS-nummer is een uniek identificatienummer dat toegekend wordt aan personen die niet ingeschreven zijn in het
Rijksregister, maar die toch nauwe en stabiele relaties onderhouden met België (bv. grensarbeiders of diplomaten). Dit zijn
personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken.*

CREATIE VAN EEN BIS-NUMMER
Artsen en sociale secretariaten kunnen een BIS-nummer aanmaken als de patiënt hier nog niet over beschikt.** Dit kan enkel in
aanwezigheid van de patiënt en op voorwaarde dat de patiënt een geldig identiteitsdocument voorlegt waarvan de minimale
identificatiegegevens (MID) kunnen worden ingevuld bij het genereren van het BIS-nummer.
Stap 1: Identificeer u als arts op de toepassing ‘‘Automatische aanmaak van een Bisnummer (INSZ)’’ - eHealthCreaBis.
Stap 2: Vul de nodige informatie in het formulier in. Gebruik hiervoor een geldig identiteitsdocument dat voorgelegd wordt
door de patiënt, en vul zo veel mogelijk informatie in (o.a. minimale identificatiegegevens, het adres in België, het adres
in het buitenland, …). Het BIS-nummer wordt dan toegekend en meegedeeld aan de arts.
Stap 3: In het medisch dossier van de patiënt dient u de documenten te vermelden die door de patiënt werden voorgelegd (bv.
paspoortnummer en plaats van uitreiking van het paspoort, of rijbewijsnummer en land van uitreiking van het
rijbewijs).
Stap 4: Verstuur elk relevant bewijsdocument van de identiteit (bv. kopie van de buitenlandse identiteitskaart, rijbewijs, …)
naar identification@ksz-bcss.fgov.be.
Stap 5: Deel het BIS-nummer mee aan de patiënt en gebruik dit nummer om de vaccinatie te registreren in Vaccinnet (in plaats
van een rijksregisternummer).
Meer informatie? Klik hier (link).

OPMERKINGEN
*

Wanneer u een vaccinatie voor deze patiënten oplaadt in Vaccinnet worden deze patiënten hoogstwaarschijnlijk
niet meteen gevonden door Vaccinnet. Volg hiervoor de procedure die beschreven staat in de fiche ‘Registreren
van niet-gevonden personen’.

**

Vermijd de aanmaak van een BIS-nummer indien de patiënt reeds over een beschikt.

