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I.T. 101 – DE GEBOORTEDATUM 

 

 

Algemeenheden 
 
Ten einde de registratie mogelijk te maken van nieuw ingeschrevenen in het Rijksregister 
waarvan de geboortedatum deel uitmaakt van een uitgeputte reeks van volgnummers, in de even 
of oneven reeks naargelang het geslacht, wordt voorzien dat voor deze personen dezelfde 
toepassing gebruikt wordt als voor de personen bij wie de dag of de maand van het geboortejaar 
niet gekend zijn. De geboortedatum in het identificatienummer wordt dan als volgt samengesteld: 
de eerste twee cijfers geven het geboortejaar weer, en het derde, vierde, vijfde en zesde cijfer 
worden voorgesteld door het cijfer nul. 

 
Wanneer de mogelijkheden van het reeksnummer uitgeput zijn, wordt bij een nieuwe inschrijving 
het zesde cijfer van het geboortejaar in het identificatienummer vermeerderd met 1 en de 
nummering van het reeksnummer vangt opnieuw aan bij het begin.  
Indien het geboortejaar van een persoon niet gekend is, zijn de eerste vijf cijfers van de 
geboortedatum nullen en is het zesde cijfer een1. 
 
Voor ieder persoon die ingeschreven wordt in het Rijksregister zal de informatie met betrekking 
tot de geboortedatum altijd uit het IT 101 worden opgehaald. 

 
 

Samenstelling van het I.T. 101 
 

De informatie 101 bevat volgende gegevens : 

• de datum van de informatie : de geboortedatum van het geboortejaar waarin de maand en de 
dag eventueel vervangen zijn door nullen; 

• de geboortedatum; 

• de vermelding van het bewijsstuk. 
 

Toegelaten operatiecodes : 10 en 13.  
Dienstcode   :  0. 

 
Het I.T. 101 bevat geen historische informatie 

 
 

Datum van de informatie 

 
De datum wordt uitgedrukt in acht cijfers en omvat de dag en de maand, eventueel in nullen, evenals het 
geboortejaar (DDMMJJJJ). Het geboortejaar moet in overeenstemming zijn met het jaar in het identi-
ficatienummer van het dossier. 
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De geboortedatum 

 
Deze datum die voorgesteld is in acht cijfers bevat de reële of een fictieve geboortedatum (DDMMJJJJ) 
en bestaat uit volgende elementen : 
- de geboortedag;  
- de geboortemaand;  
- het geboortejaar met aanduiding van de eeuw in vier cijfers; het moet in overeenstemming zijn met 

het geboortejaar dat in het identificatienummer van het Rijksregister in het dossier voorkomt. 
 

Het bewijsstuk 

 
Het bewijsstuk wordt opgenomen door middel van een code van twee cijfers.  Deze code duidt het type 
van bewijsstuk aan ter staving van de geboortedatum. 

 
00 =  Geboorteakte.  
01 = Paspoort. 
02 = Inlichtingenbulletin voor vreemdelingen (Dienst voor Vreemdelingenzaken). 
03 = Inlichtingenbulletin voor asielzoekers  (Dienst voor vreemdelingenzaken).  
04 = Uittreksel uit de registers van de Burgerlijke Stand afgeleverd door de plaatselijke  

overheid van het land van herkomst. 
05 = Uittreksel uit de geboorteakte (Consulaat). 
06 = Uittreksel uit de huwelijksakte (Consulaat). 
07 = Identiteitskaart land van herkomst. 
08 = Getuigschrift afgeleverd door Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de  

staatlozen. 
09 = Uittreksel uit de huwelijksakte of huwelijksakte opgemaakt in België. 
10 = Trouwboekje. 
11 = Inlichtingenbulletin Buitenlandse Zaken. 
99 = Zonder bewijsstuk. 
 

Bijwerking van het I.T. 101 (structuur) 
 

O.C. I.T. D. Informatiedatum 
1 0 1 0 1 0 D D M M J J J J 

 
Geboortedatum Bewijsstuk 

D D M M J J J J N N 
 

Opmerkingen 
 

• Iedere wijziging aan het IT 101 brengt een annulatie van het dossier met zich mee.  
• De gemeente zal enkel de rechtvaardigingscode kunnen verbeteren, met gebruikmaking van de 

volledige structuur. De verbetering moet uitgevoerd worden met een operatiecode 10; de 
invoering van de nieuwe informatie overschrijft de vorige informatie. 

• Het invoeren van de informatie, evenals iedere andere bijwerking van het IT 101, moet worden 
uitgevoerd door de diensten van het Rijksregister. 


