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I.T. 114 – AFSTAMMING IN DALENDE LIJN 
 
 

Algemeenheden 
 
 
Artikel 15 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve 
vereenvoudiging (B.S. van 31 december 2013) voorziet de opname in het Rijksregister van de natuurlijke 
personen van drie nieuwe wettelijke informatiegegevens, met name: 
 
• de vermelding van de ascendenten in de eerste graad, ongeacht of de afstamming tot stand 

komt door de geboorteakte, een gerechtelijke beslissing, een erkenning of een adoptie; 
• de vermelding van de afstammelingen in rechtstreekse, dalende lijn in de eerste graad, 

ongeacht of de afstamming tot stand komt door de geboorteakte, een gerechtelijke beslissing, 
een erkenning of een adoptie; 

• de akten en beslissingen betreffende de bekwaamheid van de meerderjarige en de 
onbekwaamheid van de minderjarige, alsook de vermelding van de vertegenwoordiger of van de 
persoon die de meerderjarige of de minderjarige bijstaat. 

 
Het nieuwe informatietype 114 voorziet in het opnemen van de informatiegegevens met betrekking tot de 
afstamming in dalende lijn. 
 
 

Samenstelling van de informatie. 
 
- de identificatie van de afstammeling in de eerste graad; 
- de vorm van afstamming; 
- de datum waarop de afstamming wordt vastgesteld; 
- de geboorteplaats of plaats van overschrijving van een akte of een vonnis in de registers van de     

burgerlijke stand met vermelding van deze akte of dit vonnis. 
 
 
 

Afstamming dalende lijn (IT114) Verplicht Commentaar 

Informatiedatum Ja Begindatum van de afstamming 

Wijze van afstamming Ja Idem opgaande afstamming dossier van kind bestaat 

Identificatie dossier kind Ja Kan een fictief nummer zijn 

Naam- / voornaamcodes kind Ja  

Commentaar Neen  

Einddatum afstamming Neen Einde van de geldigheidsdatum van de aftsamming 

Rechtvaardiging einde afstamming  Neen (bv : kopie van de afstammingscode in dossier kind) 

Aktenummer Neen  

Nis-code van de plaats van de akte Neen  

Grafiek Neen Informatie betreffende rechterlijke beslissing 
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De bijwerkingen 

Het doel van het IT114 is, om in het dossier van de ouder de informatie op te nemen die aanwezig is in het 
dossier van het kind, en die op hem betrekking heeft. 

De informaties die in het dossier van het kind worden opgenomen, zullen door middel van het systeem worden 
overgebracht in het dossier van de betrokken ouders. 

In de meerderheid van de gevallen zal de bijwerking van het IT 114 – Dalende Afstamming dus indirect worden 
uitgevoerd via het IT 110 – Opgaande afstamming. 

De rechtstreekse bijwerking van de dalende afstamming zal mogelijk zijn wanneer het kind geen dossier heeft in 
het Rijksregister. Deze bijwerking moet eveneens mogelijk zijn voor de ambtenaren van het Rijksregister ten 
einde mogelijke fouten in een dossier te kunnen verbeteren. 

De bijwerking van een IT114 brengt geen autogeneratie mee in het IT110. Zij zal mogelijk zijn om het dossier aan 
te passen. De normale bijwerking wordt uitgevoerd via het IT110. 

 

Autogeneratie 

In principe zal de bijwerking van het IT 114 uitgevoerd worden via autogeneratie vanuit het IT 110 in het dossier 
van het kind. Niettemin wordt de mogelijkheid voorzien om het IT 114 rechtstreeks in het dossier bij te werken. 

Principes 

Het toevoegen van een informatie in de opgaande afstamming (IT 110) leidt tot: 

1. De toevoeging van een dalende afstamming (IT 114) in het dossier van de betrokken ouders. Indien 
aanwezig, moet een einddatum van de informatie die voordien actief was met het kind (IT 114) worden 
geregistreerd; 

2. In bepaalde gevallen, tevens tot het opnemen van het einde van de afstammingsband in het dossier van 
een ouder. Dit omvat de bijwerking met een einddatum in de actieve afstamming kind-ouder in de 
opgaande afstamming bij één van de volgende codes: 

17 -  afstamming van moederszijde ingevolge de nietigverklaring van de afstamming van 
vaderszijde 

22 - afstamming van vaderszijde door nietigverklaring van de afstamming van moederszijde 

23 - nietigverklaring van de afstamming van moeders- en/of vaderszijde 

24 - herroeping van de adoptie. 

 

In dit geval wordt er geen verwijzing gegeven naar de betrokken ouder in de nieuwe informatie van de 
afstamming in opgaande lijn, en moet deze teruggevonden worden via de historiek van de opgaande afstamming.  
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Wijzen van afstamming 

Voor de wijze van afstamming zijn de codes uit het IT 110 van toepassing. 

Er zijn de door de wet voorgeschreven wijzen van afstamming vóór 6 juni 1987 en deze voorgeschreven 
vanaf die datum. 

 
a. Wijzen van afstamming gelegen vóór 6 juni 1987. 
 

00  wettig kind 
01  gewettigd kind 
02  niet erkend natuurlijk kind 
03  erkend natuurlijk kind 
04  geadopteerd kind 
05  gewettigd kind ingevolge adoptie 
06  vondeling 
07  natuurlijk kind ingevolge ontkenning 
08  onbekende afstamming 
09  onbepaalde afstamming. 

 
 
b. Wijzen van afstamming vanaf 6 juni 1987. 
 

10  kind geboren uit het huwelijk 
11  afstamming van moederszijde met erkenning door de vader bij de geboorte 
12  afstamming van moederszijde (vermelding in de akte van geboorte) 
13  afstamming van moederszijde door erkenning 
14  adoptie 
15  volle adoptie 
16  vondeling 
17  afstamming van moederszijde ingevolge de nietigverklaring van de afstamming  
  van vaderszijde 
18  onbekende  afstamming 
19  onbepaalde afstamming 
20  afstamming van vaderszijde door erkenning 
21  afstamming van moeders- en/of vaderszijde door vonnis 
22  afstamming van vaderszijde door nietigverklaring van de afstamming van  
  moederszijde 
23  nietigverklaring van de afstamming van moeders- en/of vaderszijde 
24  herroeping van de adoptie 
31  herziening van de adoptie 

 
 
c. Wijzen van afstamming vanaf 1 januari 2015 
 

25  kind geboren uit het huwelijk van twee vrouwen 
26  afstamming van moederszijde met erkenning van de meemoeder bij de geboorte 
27  afstamming van meemoederszijde door erkenning 
28  afstamming van meemoederszijde en/of moederszijde door vonnis 
29 afstamming van moederszijde door nietigverklaring van de afstamming van meemoederszijde 
30  afstamming van vaderszijde door nietigverklaring van de afstamming van meemoederszijde. 
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Controles 

01. Regels voor de informatiedatum 

De informatiedatums kunnen gelijk zijn bij verschillende kinderen: een ouder heeft een tweeling, op dezelfde dag 
geboren.  

De informatiedatums moeten voor een zelfde kind verschillend zijn. 

 

02. Autogeneratie 

1. De rechtvaardiging van het einde van de afstammingsband is de afstammingscode die 
aanwezig is in het dossier van het kind. 

2. Er kan slechts één informatie per kind worden opgenomen waarbij de einddatum nul is, m.a.w. 
één actieve informatie per kind. 

3. Het kan dat voor een kind allemaal einddatums worden opgenomen; er bestaan dus geen 
actieve ouders. 

4. Het invoeren van een informatie afstamming in het dossier van het kind heeft tot gevolg dat een 
informatie wordt aangemaakt in het dossier van de ouder waarnaar verwezen wordt, of dat een 
einddatum wordt aangemaakt in de afstammingsband ouder-kind (zie voorgaande paragraaf). 

5. De einddatum moet overeen komen met de (begin)datum van de informatie die voor dit 
gegeven aanwezig is in het dossier van het kind. 

 

03. Regels voor de overleden ouder 

Wat gebeurt er in het dossier van een ouder wanneer deze overleden is? 

De informatie in het dossier wordt bewaard zoals die aanwezig is op het moment van overlijden. 
 
 
 
 

De bijwerkingsstructuren 
 
Operatiecodes 10, 11, 17. 
 

 

Met reëel rijksregisternummer van het kind 

 

O.C. I.T. D. Datum Code 
1 0 1 1 4 N D D M M J J J J N N 
 
 
Rijksregisternummer van het kind Rechtvaardiging einde  

N N N N N N N N N N N N N 
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Opmerking: Indien geen informatie “rechtvaardiging einde” � aanvullen met 00. 
 

 

 

 

Met fictief rijksregisternummer van het kind 
 
 
O.C. I.T. D. Datum Code 
1 0 1 1 4 N D D M M J J J J N N 
 
 
Rijksregisternummer van het kind Codes Naam - Voornamen (max.10) Rechtvaardiging einde 

N N N N N N N N N N N                   N N 
 
 
 

Met reëel rijksregisternummer van het kind en bijkomende informatiegegevens 
 
 
O.C. I.T. D. Datum Code 
1 0 1 1 4 N D D M M J J J J N N 
 

 
 
 

 
* Aktenummer NIS-code Commentaar (max. 60 tekens) 
           X   X     X   X 
 
 
 

Met fictief rijksregisternummer van het kind en bijkomende informatiegegevens 
 
 
O.C. I.T. D. Datum Code 
1 0 1 1 4 N D D M M J J J J N N 
 
Rijksregisternummer van het kind Codes Naam - Voornamen (max.10 ) Rechtvaardiging einde 

N N N N N N N N N N N                   N N 
 
* * Aktenummer  NIS-code Commentaar (max. 60 tekens) 
            X   X     X   X 
 
Operatiecode 12. 
 
O.C. I.T. D. Suppressiedatum Volgnummer 
1 2 1 1 4 0 D D M M J J J J N N 
 
 
Operatiecode 13. 
 
O.C. I.T. D. Informatiedatum Volgnummer 
1 3 1 1 4 0 D D M M J J J J N N 

 

 

Rijksregisternummer van het kind Rechtvaardiging einde 
N N N N N N N N N N N N N 
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