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I.T. 140 – SAMENSTELLING VAN HET GEZIN 

 

 

ALGEMEENHEDEN 

 
 

De informatie "samenstelling van het gezin" vertoont twee aspecten.  
  

• Voor de referentiepersoon van het gezin (I.T. 140) zal ze de verschillende leden van het gezin 
en ieders plaats in het gezin opnemen.   
 

• Voor het lid van het gezin (I.T. 141) zal de informatie de referentiepersoon van het gezin en de 
plaats in het gezin bevatten. 

 
Krachtens de wet van 13 februari 2003, wordt vanaf 1 juni 2003, bij een huwelijk tussen personen van 
hetzelfde geslacht, één van de echtgenoten beschouwd als referentiepersoon van het gezin, de 
andere echtgenoot wordt dan beschouwd als gezinslid ( plaats in het gezin : echtgenoot of echtgenote 
cf. nr. 347). 
 
Daar beide informaties redundant zijn zal slechts één van beide opgenomen worden, t.w. die met 
betrekking tot elk lid van het gezin, de referentiepersoon van het gezin uitgezonderd.  Dit informatietype 
wordt voorgesteld door code 141.  Iedere informatie 141 brengt automatisch een informatie teweeg in 
het dossier van de referentiepersoon van het gezin ; op zijn R-kaart zal zij voorkomen met code 140. 
Deze 140 zal voor de gemeenteadministratie enkel toegankelijk zijn met O.C. 12.  
 
Het voorafgaande lid is van toepassing op personen van hetzelfde geslacht die een huwelijk aangaan. 
 
 
Soms is een persoon referentiepersoon van het gezin zonder dat er andere gezinsleden zijn. 
Het zal mogelijk zijn dit op de R-kaart te preciseren door de invoering van een bijwerking 
10/141/0/datum/01. 
 
 
De personen die deel uitmaken van hetzelfde gezin, moeten dezelfde woonplaats hebben (zelfde I.T. 
020).   Daaruit volgt dat het identificatienummer van elk gezinslid gekend moet zijn op het ogenblik van 
het opnemen van de informatie "samenstelling van het gezin". 
Het is niet toegelaten dat in een dossier een actief I.T. 141 en één of meer actieve I.T. 140 samen 
aanwezig zijn. 
 
Bij ontvangst van het model 3, bewijs van inschrijving bepaald bij artikel 7, § 5, tweede lid, van 
het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister, moet nagegaan worden of wel degelijk alle personen van hetzelfde gezin 
op het nieuw adres werden ingeschreven. Is dit niet het geval moet de gezinssamenstelling op 
het oude adres correct vermeld worden, eventueel na een onderzoek ter plaatse. 
 


