De registratie en de controle van de reizigers die
verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie
Uittreksel uit de wet van 1 maart 2007
[…]
Art. 142. Elke reiziger dient door de logiesverstrekker of zijn aangestelde te worden geregistreerd.
Deze registratie moet gebeuren de dag van aankomst van de reiziger.
Volgende gegevens dienen te worden geregistreerd :
1)
2)
3)
4)

het ondernemingsnummer van de logiesverstrekker;
een uniek en doorlopend volgnummer;
de datum van aankomst;
de identificatiegegevens van de reiziger, namelijk :
a) naam en voornaam;
b) geboorteplaats en geboortedatum;
c) de nationaliteit;
d) het nummer van het voorgelegde identiteitsdocument of eventueel vervangend
document.
[…]
5) de naam en voornaam van de minderjarige kinderen die een meerderjarige reiziger
vergezellen.
Binnen vierentwintig uur na het vertrek van de reiziger dient de registratie te worden aangevuld met
de datum van vertrek.
Art. 143. De logiesvertrekker of zijn aangestelde gaat de juistheid van de verstrekte inlichtingen na
en doet zich te dien einde door de reiziger de nodige identiteitsbewijzen of vervangende
documenten voorleggen. De reiziger is verplicht die stukken voor te leggen.
Art. 144. De logiesverstrekker of zijn aangestelde stelt, indien hij daarom wordt verzocht, de
geregistreerde gegevens ter beschikking van de politie zodat de controle ervan mogelijk is.
Art. 145. De nadere regels betreffende de registratie alsmede betreffende de terbeschikkingstelling
van de politie van de gegevens worden door de Koning bepaald.
Art. 146. § 1. De overtreding van artikel 143 alsmede van de koninklijke besluiten ter uitvoering van
artikel 145 wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een
geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van die straffen alleen.
§ 2. De overtreding van artikel 144 wordt gestraft met een geldboete van 26 tot 100 euro.
§ 3. De logiesverstrekker is burgerlijk aansprakelijk voor de krachtens dit artikel aan zijn
aangestelde opgelegde geldboete.
§ 4. Al de bepalingen van boek I van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet
uitgezonderd, zijn van toepassing op de overtredingen van dit hoofdstuk en van de besluiten
genomen ter uitvoering ervan.
[..]

Koninklijk besluit van de 27 april 2007 betreffende de registratie en de controle
van reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie.

Artikel 1. De registratie van de gegevens van de reizigers die in toeristische verblijfsaccommodaties
verblijven gebeurt op papier of elektronisch.

Art. 2. Bij registratie op papier dient dit te gebeuren in een register waarin op duidelijk leesbare
wijze de te registreren gegevens chronologisch worden vermeld, voorafgegaan door het uniek
volgnummer zoals voorzien in artikel 142, alinea 2, 2e van de wet van 1 maart 2007 […]
Indien de registratie gebeurt door middel van een geïnformatiseerd systeem maakt dit systeem het
voorwerp uit van aangepaste procedures die elke niet zichtbare wijziging, toevoeging of schrapping
van registraties voorkomen. […]

Art. 3. De geregistreerde gegevens moeten ter beschikking worden gehouden van de politie, die er
ter plaatse moet van kunnen kennisnemen of kan vragen bepaalde gegevens in de vorm van een
bestand, een uitprint of een kopie van het papieren register te overhandigen.
De geregistreerde gegevens dienen door de logiesverstrekker gedurende 7 jaar na het vertrek van
de reiziger bewaard te worden. Na het einde van die termijn dienen ze te worden vernietigd.
[…]

