I.T. 100 – DE GEBOORTEPLAATS

Algemeenheden
Het I.T. 100 dient opgenomen te worden in de collecte.
De gegevens die deel uitmaken van de informatie geboorteplaats zijn de geboortedatum en -plaats,
alsmede het nummer van de geboorteakte en het uur van de geboorte.

Bestanddelen
Deze informatie bevat :
-

de geboortedatum;
het nummer van de geboorteakte;
het uur van de geboorte;
de geboorteplaats;
in voorkomend geval, een bijkomende vermelding, nl. van het aanvullend register.

Toegestane operatiecodes

:

10, 11 en 25, 28.

Geboortedatum
Deze datum, in 8 cijfers, moet noodzakelijkerwijze met het eerste deel van het identificatienummer
overeenstemmen (het jaartal wordt in 4 cijfers vermeld). Uitzondering op deze regel treedt op, voor de
onvolledige geboortedata, (vermelding van 2 of 4 nullen : dag en/of maand onbekend)

Nummer van de geboorteakte
a) Papieren akten
Dit nummer is in 5 cijfers vermeld, eventueel links met nullen aan te vullen.
Is het nummer van de akte onbekend, 5 nullen schrijven.
Het nummer van de geboorteakte kan eventueel gewijzigd of aan de informatie toegevoegd worden door
middel van de operatiecode 25.

b) Digitale akten – Aktenummer DABS
De nieuwe regelgeving inzake de burgerlijke stand trad in werking op 31 maart 2019.
Vanaf die datum worden de akten van burgerlijke stand opgemaakt in gedematerialiseerde vorm – dit is
onder de vorm van een verzameling van gegevens in plaats van op papier – en worden centraal
opgeslagen in een nieuwe Databank van de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).
In dit kader werd een nieuw aktenummer DABS gecreëerd in 14 tekens.
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Structuur van het aktenummer in 14 tekens = “JJJJ – XXXX–XXXX – CC”
•

JJJJ = het jaartal
(vanaf 31.03.2019 = jaartal van de ontwerpakte; gemigreerde akten < 31.03.2019 =
1111)

•

XXXX-XXXX = volgnummer

•

CC = controlecijfer (modulo 97) op basis van alle voorgaande cijfers.

doorlopend nummer binnen de DABS

Bij de collecte is er geen verificatie van de geldigheid van het aktenummer in 14 tekens.

Uur van de geboorte
Het uur van de geboorte zoals vermeld in de geboorteakte; het uur wordt weergegeven in 4 cijfers voor
het uur en de minuten (UUMM).
Er is een controle op de correcte vermelding van het uur tussen 00:00 en 23:59.
Een onbekend uur wordt ingevoerd met 99:99.
Geboorteplaats
a) Is de persoon in een Belgische gemeente geboren, zelfs in een afgeschafte gemeente (bv. door
fusie), dan moet de N.I.S.-code van deze gemeente gebruikt worden. Indien er geen N.I.S.-code
toegekend geweest is, dan moet de collecte toevertrouwd worden aan de Centrale diensten van het
Rijksregister te Brussel.
Het is noodzakelijk om voor de volgende gemeenten het district te registreren waar de akten van de
burgerlijke stand worden verleden :

NISCODE
11212
11222
11223
11232
11242
11252
11262
11272
11282
11292
11210

BENAMING
ANTWERPEN (BERENDRECHT)
ANTWERPEN (ZANDVLIET)
ANTWERPEN (BERENDRECHTZANDVLIET-LILLO)
ANTWERPEN (BERCHEM)
ANTWERPEN (BORGERHOUT)
ANTWERPEN (DEURNE)
ANTWERPEN (EKEREN)
ANTWERPEN (HOBOKEN)
ANTWERPEN (MERKSEM)
ANTWERPEN (WILRIJK)
BRECHT (district 2)
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NISCODE
21204
31205
52501
52502
52503
52504
52505
52506
52507

BENAMING
BRUSSEL (district 2)
BRUGGE (district 2)
CHARLEROI (D1) (CHARLEROI-DAMPREMY)
CHARLEROI (D2) (GILLY-LODELINSART)
CHARLEROI (D3) (GOSSELIES-RANSART)
CHARLEROI (D4) (M/S/SAMBRE-COUILLET)
CHARLEROI (D5) (JUMET-ROUX)
CHARLEROI (D6) (MARCINELLE-Mt-sMARCHIENNE)
CHARLEROI (D7) (MARCHIENNE-AU-PONTGOUTROUX-MONCEAU-SUR-SAMBRE)

Pagina 2

b) Is de persoon in het buitenland geboren, dan dient men de benaming voluit te schrijven in maximum
40 tekens, met inbegrip van de landencode (tussen haakjes en in 3 cijfers).
BELANGRIJKE OPMERKING:
Het invoeren van plaatsnamen met speciale tekens uit landen die geen gebruik maken
van het Romeins alfabet levert in bepaalde informatietypes problemen op bij het
afdrukken van deze namen.
Het is bijgevolg aangewezen dat de buitenlandse plaatsnamen met speciale tekens
ingevoerd worden in hoofdletters zonder vermelding van de speciale tekens.

c) Is de persoon in het buitenland geboren en is alleen het land bekend, alleen de landencode tussen
haakjes opnemen.

d) Is de geboorteplaats onbekend, een fictieve code "00000" gebruiken. Deze code mag door geen
enkele andere vermelding gevolgd worden. De informatie moet verplicht worden afgesloten met de
code 999 tussen haakjes – (999).

Bijkomende vermelding met betrekking tot, inzonderheid, het aanvullend register
Zo nodig kan het nummer van de akte van de burgerlijke stand aangevuld worden met :
-

de verwijzing naar het jaar van het register, wanneer dit jaar verschilt van dat van de gebeurtenis
(B.v. een geboorte op 30 december 1969, ingeschreven in januari 1970).

-

de vermelding dat het gebruikte register een aanvullend register is.

Indien één van deze twee aanduidingen moet toegevoegd worden zal zij achter de eigenlijke informatie
worden geschreven, voorafgegaan door het teken +.
-

in code :

+01 jaar van het register 1970, wanneer de gebeurtenis in 1969 plaatsgreep. Het
Cijfer 1 duidt aan dat het een aanvullend register betreft.
+∆1 het jaar van het register en van de gebeurtenis zijn identiek (=blanco) ; de akte
staat in het aanvullend register genoteerd (=1).
+9∆ als het gebeuren plaatsgreep in 1968 maar in 't register van 1969 werd
opgetekend. Het betreft het gewone register (blanco in de zone van het aanvullend
register).
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Structuur
Structuur van toepassing vanaf 1 april 2019
a. Met N.I.S.-code (voor de personen geboren in België).

O.C.
1

I.T.

0

1

0

D.
0

0

INFORMATIEDATUM
D

D

M

M

J

J

J

J

AKTENR. DABS

AKTENR.

*

UUR

NIS-CODE

A.R.

N N N N N * N N N N N N N N N N N N N N U U M M N N N N N + X X

b. Met voluit geschreven benaming (voor de personen geboren in het buitenland).

O.C.
1

0

I.T.
1

0

D.
0

0

AKTENR.

INFORMATIEDATUM
D

D

M

M

J

J

J

AKTENR. DABS

J

*

UUR

A.R.

PLAATS +
LANDENCODE

N N N N N * N N N N N N N N N N N N N N U U M M *

( N N N ) + X X

40 tekens maximum

c. Met operatiecode 25 (toevoeging van aktenummer)

O.C.
2 5

I.T.
1 0

0

D.
0

DATUM
D D M

M

J

J

J

J

*

AKTENUMMER
N N N N

N

d. Voorbeelden
1. Persoon geboren op 13 juni 2015, om 10u48, te Boom; aktenummer 785
10/100/0/13062015/*/00785/1048/11005
2. Persoon geboren op 12 oktober 2011 te Buenos Aires (Argentinië); aktenummer 14
10/100/0/12102011/*/00014/9999/*/Buenos Aires(511)
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Structuur geldig tot 31 maart 2019
a. Met N.I.S.-code (voor de personen geboren in België).
O.C.
1

0

I.T.
1

0

D.
0

INFORMATIEDATUM

0

AKTENR.

D

D

UUR

M

M

J

NIS-CODE

J

J

*

J

A.R.

N N N N N U U M M N N N N N + X X

b. Met voluit geschreven benaming (voor de personen geboren in het buitenland).
O.C.
1

0

I.T.
1

0

D.
0

0

AKTENR.
N N N N N

INFORMATIEDATUM
D

D

M

M

U

M

J

J

*

J

PLAATS + LANDENCODE

UUR
U

J

M

*

(

N

N

N

A.R.

) + X X

40 tekens maximum

Regels betreffende de geboortedatum
1. Geboortedatum is bekend.
a. De maand moet tussen 01 en 12 liggen.
b. Dag
-

kan liggen tussen 01 en 31, indien de maand gelijk is aan 01, 03, 05, 07, 08, 10, 12.
kan liggen tussen 01 en 30, indien de maand gelijk is aan 04, 06, 09, 11.
kan liggen tussen 01 en 29, indien de maand gelijk is aan 02 en het om een schrikkeljaar
gaat.
kan liggen tussen 01 en 28, indien de maand gelijk is aan 02 en het geen schrikkeljaar is.

Krachtens de onderrichtingen van het FOD Justitie (Bestuur van de Wetgeving) mag geen
enkele geboortedatum worden aanvaard, die niet aan bovenvermelde eisen beantwoordt
(bijvoorbeeld : 31 april).
In voorkomend geval is de geboortedatum te verbeteren hetzij door het gemeentebestuur, hetzij
op initiatief van het Rijksregister indien hij daartoe wordt aangezocht.

2. Onvolledige geboortedatum
De dag en de maand zijn door nullen te vervangen.

3. Geboortedatum is onbekend
De datum bestaat dan uit 8 nullen.
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Afdruk in de dossiers
Transactie 79
F 100 24.03.1963 Né(e) à Charleroi à 10:10 Acte no : 11133
N 100 24.03.1963 Geboren te : Charleroi om 10:10 Akte nr : 11133
D 100 24.03.1963 Geburtsort : Charleroi bei 10:10 Urkunde Nr : 11133

Transactie 61
F 24.03.1963 Charleroi à 10:10 Acte no : 11133
N 24.03.1963 Charleroi om 10:10 Akte nr : 11133
D 24.03.1963 Charleroi bei 10:10 Urkunde Nr : 11133

Verwerpingen
Frans

Nederlands

Duits

A01

Un caractère * est absent.
L’INS est incorrect.

Het teken * ontbreekt.
Foutieve NIS-code.

Zeichen * fehlt.
LAS-Code ist fehlerhaft.

T01

L’heure est incorrecte.

Het uur is niet correct.

Uhrzeit ist fehlerhaft.
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