
 

IT000 – Versie 15.05.2016 Pagina 1 
 

I.T. 000 – HET IDENTIFICATIENUMMER 
 

Inhoud 
I.T. 000 – HET IDENTIFICATIENUMMER .............................................................................................. 1 

Samenstelling van het identificatienummer ......................................................................................... 1 

Wijze van toekenning ........................................................................................................................... 2 

Bijzonder geval .................................................................................................................................... 2 

Onvolledige geboortedatum ................................................................................................................. 2 

Onbekende geboortedatum ................................................................................................................. 3 

Fout in het geslacht, de geboortedatum of de eeuw ........................................................................... 3 

Het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen en de overgang naar het 
jaar 2000 .............................................................................................................................................. 3 

 

 

Samenstelling van het identificatienummer 
 
Ieder persoon dient een enig identificatienummer te bezitten. 
Het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen (ook nationaal nummer 
genoemd) wordt automatisch toegekend na het invoeren van de collecte. Het identificatienummer wordt 
weergegeven door het informatietype 000. 
 
 
Het identificatienummer bevat 11 cijfers, te weten : 
 

• een eerste groep van zes cijfers gevormd door de geboortedatum in de volgorde : jaar, maand, 
dag; 
 

• een tweede groep van drie cijfers, ter identificatie van de personen die op dezelfde dag geboren 
zijn.  Dit reeksnummer is paar voor een vrouw en onpaar voor een man.  Het wordt in de volgorde 
van de inschrijvingen toegekend, namelijk 001 tot 997 (man) en van 002 tot 998 (vrouw); 
 

• een derde groep van twee cijfers, die een controlegetal op grond van de 9 voorafgaande cijfers 
uitmaakt. 

 
Dit controlegetal wordt als volgt berekend : 
 

• het getal van negen cijfers, gevormd door de geboortedatum en het reeksnummer, delen door 97; 
 
• de rest van de deling aftrekken van 97.  Het resultaat van de aftrekking vormt het controlegetal. 

 
 
Voorbeeld : 42.01.22 051-81 
   man op 22 januari 1942 geboren. 
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Opmerking. 
 
In het kader van de administratieve vereenvoudiging (wet 15.12.2013) wordt de terminologie aangepast, 
en moet voortaan de term “Rijksregisternummer” gebruikt worden in plaats van “identificatienummer 
van het Rijksregister”, “identificatienummer” of “nationaal nummer”. 

 
 

Wijze van toekenning 
 
Het identificatienummer wordt bij de verzameling van de basisgegevens voor een gegeven geslacht en 
geboortedatum automatisch toegekend.  Vooraf zijn de informaties met betrekking tot de naam, de 
voornamen, de geboortedatum en het geslacht van de te registreren persoon reeds vergeleken met de 
bestaande inschrijvingen.  Bij gelijkheid van deze informaties wordt de inschrijving niet aanvaard.  Er valt 
op te merken dat deze vergelijking gedaan wordt voor een minimum aan informaties. 
 
Met andere woorden, is de te registreren persoon slechts met één voornaam opgenomen, dan zal de 
vergelijking slechts op één voornaam gebeuren. 
 
Omgekeerd, indien de persoon gecollecteerd wordt met minstens twee voornamen en indien in het 
Rijksregister reeds een persoon met één voornaam en met dezelfde karakteristieken voorkomt, zal de 
collecte eveneens geweigerd worden. 

 
 
 

Bijzonder geval 
 
Uitzonderlijk kan het gebeuren dat twee personen van hetzelfde geslacht, geboren op dezelfde dag, 
dezelfde naam en voornamen dragen.  Na weigering tot inschrijving en na de vaststelling dat het wel 
degelijk om twee verschillende personen gaat, kan de gemeente de collecte aanvragen aan de hand van 
het formulier A. 83, ondertekend en voorzien van het gemeentezegel, aan de regionale afvaardiging van 
het Rijksregister. 

 
 
 

Onvolledige geboortedatum 
 

De onderrichtingen betreffende de collecte schrijven voor op welke wijze de personen, waarvan slechts 
het geboortejaar en de maand of zelfs enkel het jaar bekend zijn, moeten geregistreerd worden. 
 
Voorbeeld : 40 00 00  953 – 81 
 
Wanneer in dit geval, alle nummers van de reeks zijn opgebruikt, (van 001 tot 997 voor de mannen 
bijvoorbeeld) zal de computer als eerste groep een geboortedag geven gelijk aan 01 en herbegint bij de 
reeks met 001 : 
 
Voorbeeld : 40 00 01  001 – 33 
 
In voorkomend geval, zal het getal 02 voor de dag gebruikt worden, als de reeks met het getal 01 
volledig uitgeput is, enzovoort. 
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Onbekende geboortedatum 
 
Wanneer geen enkel gegeven van de geboortedatum bekend is, moet de fictieve datum 01001900 of 
01002000 gebruikt worden. 

 
 

Fout in het geslacht, de geboortedatum of de eeuw 
 

Iedere fout in het geslacht of in de geboortedatum bij de collecte maakt het identificatienummer voor de 
betrokken persoon onbruikbaar.   Het is dus noodzakelijk het dossier te annuleren vermits een 
verbetering van het identificatienummer niet mogelijk is, en de collecte opnieuw in te voeren.  Bij een fout 
in het geslacht moet de collecte gebeuren door het Rijksregister. 
 
 
De vernietiging van een identificatienummer kan enkel uitgevoerd worden door  het hoofdbestuur van 
het Rijksregister. Bijgevolg moet de gemeente altijd een schriftelijke aanvraag tot vernietiging van een 
identificatienummer opsturen naar het hoofdbestuur van het Rijksregister, vergezeld van de nodige 
documenten (fotocopie  geboorteakte – paspoort enz….). 

 
 

Het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen 

en de overgang naar het jaar 2000 
 

� Het koninklijk besluit van 25 november 1997, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 
december 1997, wijzigt het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de samenstelling van 
het identificatienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de 
natuurlijke personen. 

 
Het besluit voorziet geen wijzigingen aan de eigenlijke structuur van het identificatienummer, dat 
blijft bestaan uit 11 cijfers. 
 
De voornaamste wijzigingen zijn de volgende : 
 
♦ Het volgnummer van inschrijving herbegint bij 001 en 002 respectievelijk voor de mannen en 

de vrouwen geboren vanaf 1 januari 2000. 
 

♦ Een toegekend identificatienummer kan niet hergebruikt worden. 
 

♦ Voor de berekening van het controlegetal wordt het cijfer 2 geplaatst vóór de eerste negen 
cijfers van het identificatienummer van de personen geboren na 1999. 

 
� Het volgnummer van inschrijving wordt hergebruikt. 

 
Het identificatienummer kan niet meer alleen bepaald worden door de eerste negen cijfers, 
aangezien het controlegetal berekend wordt op basis van de eeuw van de geboortedatum. 
Hieruit volgt dat de bestanden die het controlegetal ter identificatie niet bevatten, moeten 
aangepast worden door het controlegetal en de eeuw toe te voegen. 
 
Voor de dossiers 18xx en 19xx wordt het controlegetal uit dezelfde reeks getrokken. 
Voor de dossiers 20xx wordt het controlegetal uit een andere reeks getrokken. 
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� Geen hergebruik van het identificatienummer: er wordt niet meer voorzien in de recuperatie van 
identificatienummers. 

 
 
 

� Het identificatienummer blijft bestaan uit 11 cijfers, maar voor het identificatienummer van 
personen, geboren vanaf 1 januari 2000, zal het cijfer 2 geregistreerd worden in de eerste halve 
byte van de zone waarin het identificatienummer is opgenomen. Deze procedure is van 
toepassing op alle informatietypes van het binair dossier behalve voor het eerste 
identificatienummer van het IT 110. In het IT 110 (afstamming) wordt de eerste halve byte, voor 
de 11 cijfers van het eerste identificatienummer, ingenomen door de code van de afstamming. 
Het is dus niet mogelijk om het cijfer 2 op te nemen. 
 
Om te kunnen vaststellen of het identificatienummer betrekking heeft op iemand die geboren is in 
18xx, 19xx of 20xx moet het controlegetal berekend worden. 
 
Voor de personen die geboren worden vanaf 1 januari 2000 wordt het controlegetal als volgt 
berekend: toevoeging van het cijfer 2 vóór de eerste negen cijfers van het identificatienummer. 
Dit getal van 10 cijfers wordt gedeeld door 97. Het controlegetal wordt bekomen door de rest van 
genoemde deling af te trekken van 97. 

 


