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I.T. 125 – SCHIJN-WETTELIJKE SAMENWONING 

 

Algemeenheden 
 
 
In de strijd tegen schijnhuwelijken en/of schijn-wettelijke samenwoningen is het noodzakelijk gebleken om de 
formaliteiten en beslissingen voorafgaand aan het afsluiten van deze gebeurtenis te kunnen registreren, zodanig 
dat bij een verandering van de gemeente van beheer, de nieuwe gemeente van beheer niet overgaat tot de 
geldigverklaring van een verdacht huwelijk of van een verdachte wettelijke samenwoning. 
 
Bij vermoeden van schijn-wettelijke samenwoning worden de verschillende stappen in de procedure 
geregistreerd in het IT 125 – Schijn-wettelijke samenwoning. 
 
Het doel bestaat er dus in om: 
 

• Het fenomeen van “shopping” van huwelijk/wettelijke samenwoning in verschillende gemeenten tegen te 
gaan; 

• Het beperken of vermijden van een intensieve informatie-uitwisseling en bijhorende werklast; 
• Het vermijden van tegenstrijdige informatiegegevens tuseen de vreemdeling en zijn partner, Belg, EU-

burger of gevestigd vreemdeling. 
 
 
Met toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die 
opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister,  laatst gewijzigd bij koninklijk besluit 
van 28 februari 2014 (B. S. van 24 maart 2014), wordt onder nr. 30° volgende informatie bijkomend opgenomen 
in de bevolkingsregisters: 
 
“behalve de identificatiegegevens van de persoon waarmee het aangaan van een wettelijke samenwoning 
gepland is, de informatie betreffende de beslissingen die voorafgaan aan de opstelling van een akte van 
verklaring van wettelijk samenwonen bedoeld in artikel 1476, §1, B.W., met name: 
 

1° het uitstel van de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning, zoals voorzien in artikel 
1476quater, tweede lid ; 

 
2° de weigering van de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning en de datum waarop de 

betrokken partijen in kennis gesteld werden van deze weigeringsbeslissing, zoals voorzien in artikel 
1476quater, eerste lid.” 

 
De informatie wordt gewist vijf jaar na de datum waarop de betrokken partijen in kennis werden gesteld van de 
beslissing van weigering om melding te maken van de verklaring van wettelijke samenwoning, of in geval van 
opstelling van de verklaring van wettelijk samenwonen tussen de declaranten. 
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Samenstelling van de informatie 
 

• INFORMATIEDATUM: de datum van de beslissing genomen door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
 

• CODE BESLISSING 
 

CODE OMSCHRIJVING 

01 Uitstel van de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning                    
(art. 1476quater, 2de lid B.W.) 

02 Weigering van de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning                
(art. 1476quater, eerste lid B.W.) 

 
• NIS-CODE: de code van de gemeente (van de ambtenaar van de burgerlijke stand) waar de beslissing werd 

genomen. 
 

• DATUM KENNISGEVING: de datum waarop de betrokken partijen in kennis werden gesteld van de beslissing. 
ndien de datum niet gekend is, moet deze opgenomen worden met 8 nullen. 
 

• RIJKSREGISTERNUMMER: reëel identificatienummer van de partner. Het gebruik van een fictief 
identificatienummer is niet toegelaten. 
 
 
De bijwerking wordt uitgevoerd in één dossier, waarna autogeneratie plaatsvindt naar het dossier van de 
partner. 
 
 
 

OPMERKING 
 
De personen die niet over een identificatienummer bij het Rijksregister van de natuurlijke personen beschikken 
en die van plan zijn om een wettelijke samenwoning aan te gaan, worden ingeschreven in het wachtregister van 
de gemeente van de aangifte van de verklaring van wettelijk samenwonen. 
 
De personen die onder deze bepaling worden ingeschreven in het wachtregister worden vermeld in het IT 210 – 
register van inschrijving – onder de code 9. 
 
IT 210/9 = Wachtregister – Aangifte huwelijk/samenwoning 

Registre d’attente – Déclaration mariage/cohabitation 
  Warteregister - Ankündigung Eheschließung/Erklärung Zusammenwohnen  
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Structuur bijwerking 
 

a) Toegelaten operatiecodes: 

10 – bijwerking 

11 – verbetering 

13 – annulatie 

 

 

 

b) Structuur met OC 10 

 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM CODE BESLISSING NIS-CODE 

1 0 1 2 5 0 D D M M J J J J 0 X N N N N N 

 

DATUM KENNISGEVING RIJKSREGISTERNUMMER 

D D M M J J J J N N N N N N N N N N N 

 

c) Structuur met OC 11 

 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM CODE BESLISSING NIS-CODE 

1 1 1 2 5 0 D D M M J J J J 0 X N N N N N 

 

DATUM KENNISGEVING RIJKSREGISTERNUMMER V 

D D M M J J J J N N N N N N N N N N N N 

 

d) Structuur met OC 13 

 

O.C. I.T. D INFORMATIEDATUM V 

1 3 1 2 5 0 D D M M J J J J N 
 

  
Opmerking voor OC 11 en OC 13: 
 
In geval van meerdere actieve informaties in het IT 125, zelfs met een verschillende datum, moet een 
volgnummer (V) toegevoegd worden aan het einde van de structuur, om de informatie aan te wijzen die 
moet verbeterd of geannuleerd worden. 
 
De recentste informatie bovenaan in het bedoelde informatietype is nummer 1, de tweede informatie is 
nummer 2, enz. 
 
Indien de recentste informatie moet verbeterd of geannuleerd worden, is het volgnummer niet vereist.  
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Verwerpingen 
 

Code Verklaring 

373 Probleem bij het lezen van de informatie 010 in het tweede dossier 

375 Het tweede dossier bevat een IT001 met de code 99990 

379 De code beslissing is niet correct 

386 De logische volgorde in de codes van beslissing wordt niet gerespecteerd 

387 De eerste code van beslissing in de procedure moet 1 zijn 

388 Het rijksregisternummer van het tweede dossier verschilt van het rijksregisternummer 
(tweede dossier) dat werd opgenomen in een vorige informatie 

 
 

Wissen van de gegevens 
 
Bij het wissen van de gegevens worden deze fysiek verwijderd uit het dossier (= annulatie). 
 
De gegevens worden gewist vijf jaar na de datum waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand de 
betrokken partijen in kennis heeft gesteld van van de beslissing van weigering om melding te maken van 
de verklaring van wettelijke samenwoning. 
 
� De transacties voor het uitwissen van de gegevens worden door tussenkomst van het 
Rijksregister via een specifieke batch-toepassing gegenereerd. 
 
De gegevens worden eveneens automatisch gewist na de registratie van de akte van wettelijk 
samenwonen tussen de declaranten. 
 
� Bij het registreren van de verklaring van wettelijke samenwoning in het ene dossier wordt dit gegeven 
automatisch overgenomen in het andere dossier door autogeneratie, en worden bovengenoemde 
gegevens die betrekking hebben op de beide personen eveneens door autogeneratie automatisch gewist. 
 
De schrapping uit het wachtregister gebeurt na dezelfde periode en volgens dezelfde modaliteiten als 
deze die voorzien zijn voor het wissen van de gegevens bedoeld in punt 30°. 
 

Afdruk in de dossiers 
 

Code Transactie Afdruk 

01 61 
Charue,Domitien (XX.XX.XX XXX-XX) Het uitstel van de melding van  de verklaring 
van wettelijke samenwoning te Charleroi datum van kennisgeving : 01.02.2014 

 79 
Formaliteiten voor de wettelijke samenwoning : Het uitstel van de melding van  de 
verklaring van wettelijke samenwoning te Charleroi met Charue,Domitien 
(XX.XX.XX XXX-XX) Datum van kennisgeving : 01.02.2014 

   

02 61 
Charue,Domitien (XX.XX.XX XXX-XX) De weigering van de melding van de 
verklaring van wettelijke samenwoning te Charleroi. Datum van kennisgeving : 
02.02.2014 

 79 
Formaliteiten voor de wettelijke samenwoning : De weigering van de melding van 
de verklaring van wettelijke samenwoning te Charleroi met Charue,Domitien 
(XX.XX.XX XXX-XX) Datum van kennisgeving : 02.02.2014 

 


