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02 518 25 74 III/32/6991/14 22.12.2014 

Onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens in het Rijksregister van de natuurlijke 

personen. - De afstamming.  

 

Mevrouwen,  

Mijne heren, 
 
 
 

Met toepassing van het koninklijk besluit van 23 november 2014
1
 worden de vermelding van de ascendenten in 

de eerste graad en de vermelding van de afstammelingen in rechtstreekse, dalende lijn in de eerste graad, vanaf 

1 januari 2015 beschouwd als nieuwe wettelijke informatiegegevens. Deze informatiegegevens zullen in het 

Rijksregister worden opgenomen onder de respectievelijke informatietypes 110 en 114 (nieuw). 

 

Vanaf bovengenoemde datum zullen de gemeenten over een termijn van één jaar beschikken om de ontbrekende 

gegevens aan te vullen, zowel voor de afstamming in de opgaande lijn (IT 110), als de afstamming in de dalende 

lijn (IT 114). 

 

De huidige structuren voor het bijwerken van het IT 110 blijven van toepassing. 

 

Ten einde de informatiegegevens met betrekking tot het meemoederschap, als gevolg van de inwerkingtreding 

van de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder op 1 januari 2015, te 

kunnen opnemen in het Rijksregister zullen in het IT 110 vier nieuwe codes worden voorzien: 

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. 

De onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens zullen in die zin worden bijgewerkt. 

                                                           
1
 Koninklijk besluit van 23 november 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen 

wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, 

verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 

natuurlijke personen, met het oog op de opname van de informatiegegevens betreffende de afstamming (B.S. van 10.12.2014). 
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In principe zal het IT 114 automatisch gegenereerd worden in het dossier van de ouder(s) bij de registratie van 

het IT 110 in het dossier van het kind. Niettemin wordt de mogelijkheid voorzien om het IT 114 rechtstreeks in het 

dossier van de ouder(s) bij te werken. 

 

Bijgaand vindt u de onderrichtingen voor het bijwerken van het nieuwe informatietype 114 in het Rijksregister. 

Deze onderrichtingen zullen worden opgenomen als hoofdstuk 17 Bis van de brochure “Onderrichtingen voor het 

bijhouden van de informatiegegevens in het Rijksregister”. 

 

 

In een eerste fase zullen de diensten van het Rijksregister, voor de gemeenten die dit wensen, het IT 114 

automatisch bijwerken op basis van de informatie die momenteel reeds is opgenomen in het IT 110 van de 

dossiers. 

De praktische regelingen omtrent deze uitvoering worden meegedeeld in een afzonderlijke nota. 

 

 

* * * 

 

De aanpassing aan de programma’s wordt operationeel vanaf dinsdagmorgen 13 januari 2015. 

 

Voor alle bijkomende informatie verzoeken wij u de regionale afvaardiging van uw provincie te contacteren. 

 

 

 

Met hoogachting, 

 

 

 

Jacques Wirtz, 

Directeur-generaal a.i. 


