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I.T. 011 – HET PSEUDONIEM 

I.T. 011 – VERKLAARDE NAAM 
 

 
In dit informatietype moet het onderscheid gemaakt worden tussen, enerzijds, het pseudoniem, en, 

anderzijds, de aanduiding voor de personen van vreemde herkomst die zich in een toestand van niet 

definitief bewezen identiteit bevinden. 

 

Het pseudoniem 
 

Het pseudoniem staat los van de naam en de voornamen en het wordt meestal aangewend door 

artiesten. 

Het pseudoniem of schuilnaam heeft geen enkele juridische waarde ten aanzien van de officiële naam 

van een persoon. Niettemin kan de schuilnaam bij algemeen en standvastig gebruik juridisch worden 

beschermd als de eigenlijke naam. 

 

Wanneer de gemeente het belangrijk acht de schuilnaam van een persoon te registreren dan moet I.T. 

011 gebruikt worden. 

 

De regels met betrekking tot het I.T. 011 zijn dezelfde als die betreffende het I.T. 010. 

 

 

Opmerking:  

 

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen het pseudoniem en de familienamen met bijvoegsels 

zoals "genaamd ..." (bv. Moray genaamd Moreau). 

Dit bijvoegsel behoort tot het I.T. 010, indien het in de geboorteakte voorkomt en kan dan niet als 

pseudoniem opgenomen worden in het I.T. 011. 

  

 

De verklaarde naam 
 
De ‘verklaarde naam’ heeft betrekking op vreemdelingen die mogen worden ingeschreven in het 

vreemdelingenregister en die hun identiteit niet kunnen bewijzen aan de hand van een nationaal 

paspoort of een nationale identiteitskaart. 

De Dienst Vreemdelingenzaken deelt mee dat voor deze personen op de vreemdelingenkaart vóór de 

identiteit dient te worden vermeld: “de persoon die verklaart te heten: … en van … nationaliteit te zijn”. 

  

Enkel de naamcode 105 463 kan ingevoerd worden in het IT 011 om de personen van vreemde 

herkomst aan te duiden die zich in een toestand van niet definitief bewezen identiteit bevinden. 

 

Het invoeren van de code 105 463 brengt met zich mee dat de informatie, indien deze is opgenomen in 

het dossier van de betrokkene, automatisch wordt vertaald als “(Verklaarde naam)” bij de afdruk van het 

dossier. De informatie wordt in de afdrukprogramma’s opgenomen vlak onder de naam. 
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Structuur voor de aanduiding van het pseudoniem 
 

O.C. I.T. D DATUM 

  0 1 1  D D M M J J J J 

 

CODE(S)  PSEUDONIEM 

X            X 

 

 

Toegelaten codes : 

 

- Operatiecode (O.C.) : 10, 11, 13, 16, 20 en 21. 

- Dienstcode (D.)  : 0. 

 

 

Structuur voor de aanduiding van de ‘verklaarde naam’ 
 

O.C. I.T. D DATUM NAAMCODE 

  0 1 1  D D M M J J J J 1 0 5 4 6 3 

 

 

 

Afdruk 
 

1.1. Afdruk bij de fonetische ondervraging (Tx 40): 

 Identificatienummer Naam Voornaam Voornaam 

    (Verklaarde naam) 

 Straat en huisnummer Postcode Gemeente 

 

1.2. Afdruk bij een ondervraging op identificatienummer (Tx 25): 

 010   (NM) datum Naam, Voornaam Voornaam 

 011 (DCL) datum (Verklaarde naam) 

 

1.3. Afdruk bij een ondervraging op een bepaald adres (Tx 36): 

 Identificatienummer Inschrijvingsdatum Naam Voornaam 

       (Verklaarde naam) 

 

1.4. Afdruk van een ondervraging met volledige historiek (Tx 79): 

 010 datum Naam: Naam Voornamen: voornaam voornaam 

 011 datum (Verklaarde naam) 
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Verbetering van een dossier van de vreemdeling die ”verklaart te heten: … 

en van … nationaliteit te zijn” 
 

Wanneer een vreemdeling met verblijfsrecht zich aanbieden met een internationaal erkend 

identiteitsdocument kan de verklaarde naam en nationaliteit verbeterd worden in het dossier. 

 

Indien de bekende identiteit die opgenomen is in het Rijksregister identiek is aan de identiteit die vermeld 

wordt op het paspoort dat door de vreemdeling wordt voorgelegd gaat het gemeentebestuur onmiddellijk 

over tot de verwijdering van de vermeldingen  ”verklaart te heten: … en van … nationaliteit te zijn”. De 

procedure voor de uitreiking van een nieuwe elektronische identiteitskaart wordt eveneens opgestart. 

 

 

Indien de bekende identiteit die opgenomen is in het Rijksregister niet identiek is aan de identiteit die 

vermeld wordt op het paspoort dat door de vreemdeling wordt voorgelegd moet er een onderscheid 

gemaakt worden tussen, enerzijds, een rechtzetting van een identiteitsgegeven dat vroeger was 

vastgesteld op basis van de verklaringen van de vreemdeling, en, anderzijds, een wijziging van de 

identiteit. 

In beide gevallen moet onderzocht worden of er geen identiteitsfraude wordt gepleegd, en moet 

eveneens voorafgaandelijk het advies van de Dienst Vreemdelingenzaken gevraagd worden. 

 

Bijwerking van het dossier in het Rijksregister 
 

Ten einde toch een aanduiding in het dossier te behouden van de “verklaarde naam”, en een verwijzing 

te geven naar het nieuwe feit werd een operatiecode 12 (suppressie) voorzien voor het bijwerken van 

het IT 011. 

 

De suppressie van de verklaarde naam kan niet automatisch via een programma worden uitgevoerd. 

 

 

De dossiers moeten als volgt bijgewerkt worden: 

 

• Suppressie (OC12) van de actuele informatie van de verklaarde naam in het IT 011 op 

datum van voorlegging van het officiële document; 

 

• Invoering (OC10) van de naam op het officiële document in het IT 010; 

 

• Invoering (OC10) van de reden van de naamswijziging in het IT 013, met eventuele 

vermelding in commentaar van de verklaarde naam; 

 

• Invoering (OC10) van de nieuwe informatie in het IT 031 met betrekking tot de nationaliteit; 

de oude informatie uit code 45 blijft bewaard in historiek. 

 

 

 


