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Inleiding 
 

De wet van 17 maart 2013 (B.S. van 14 juni 2013) tot hervorming van de regelingen inzake 

onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke 

waardigheid, trad in werking op 1 september 2014. 

 

De belangrijkste nieuwigheden die deze hervorming met zich meebrengt zijn de volgende : 

 

- een strikte opdeling tussen het statuut van meerderjarigen en het statuut van minderjarigen. 

- een soepel statuut naar het model van het voorlopig bewind: het belang van de beschermde persoon 

speelt een doorslaggevende rol. 

- er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de bescherming van de persoon en het beheer 

van de goederen.  

- de verouderde terminologie wordt aangepast: de negatief klinkende termen ‘voogd’ en ‘pupil’ worden 

vervangen door ‘bewindvoerder’ en ‘beschermde persoon’. 

- de staat van verlengde minderjarigheid, de staat van onbekwaam verklaarde en de bijstand van een 

gerechtelijk raadsman verdwijnen. 

- de aanstelling van een vertrouwenspersoon wordt aangemoedigd en de figuur van de 

vertrouwenspersoon wordt opgewaardeerd. 

- de beschermde persoon wordt meer betrokken in het besluitvormingsproces.  

- de invoering van een buitengerechtelijke beschermingsregeling. 

 

 

De onderrichtingen met betrekking tot het bijhouden van de informatiegegevens in het IT 113 van het 

Rijksregister worden als volgt aangepast aan deze nieuwe reglementering, voor de registratie van: 

 

• De naam, de voornaam en het adres van de bewindvoerder over de goederen of van de persoon 

van wie melding wordt gemaakt in de in artikel 1249, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 

bedoelde beslissing 

 

• Voor niet-ontvoogde minderjarigen: de identiteit van de voogd (en de toeziende voogd) of de 

pleegvoogd. 
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IT 113 –  De naam, de voornaam en het adres van de bewindvoerder 
over de goederen of van de persoon van wie melding wordt 
gemaakt in de in artikel 1249, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek bedoelde beslissing 

 

Doel van de informatie 
 

Deze informatie heeft tot doel om in het dossier van de beschermde persoon de identiteit op te 

nemen van de persoon die werd aangeduid als bewindvoerder van de persoon en/of bewindvoerder 

over de goederen. 

 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 496/4 B.W. kan de vrederechter, met uitzondering van de 

ouders van de te beschermen persoon, slechts één persoon tot bewindvoerder over de persoon 

aanwijzen. In het belang van de te beschermen persoon kan hij evenwel verscheidene 

bewindvoerders over de goederen aanstellen. 

 

 

Samenstelling 
 

De informatie omvat : 

 

a. de informatiedatum:  de datum vanaf wanneer de beschermende maatregelen gevolgen krijgen. 

 

Met toepassing van artikel 492/3 B.W. is dit: 

• De datum van de bekendmaking van de beschikking in het Belgisch Staatsblad wat betreft de 

handelingen bedoeld in artikel 499/7, §§ 1 en 2 (datum waarop de rechterlijke 

beschermingsmaatregel gevolgen krijgt). 

 

• De datum van de neerlegging van het verzoek tot aanstelling van een bewindvoerder voor de 

andere handelingen. 

 

b. het juridisch statuut van de persoon  die vertegenwoordigt (CODE) 

 

Code 30 : bewindvoerder over de goederen; 

Code 31 :  bewindvoerder over de persoon; 

Code 32 :  bewindvoerder over de goederen en de persoon (indien de vrederechter 

dezelfde persoon heeft aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de 

goederen); 

 

c. de basis of de rechtvaardiging van de informatie  ( R) 

 

code 5 : beslissing van de vrederechter 

 

 

d. Identificatie van de bewindvoerder 

 

• Het rijksregisternummer van de bewindvoerder over de goederen, of zijn naam en voornaam,  

en adres in maximum 60 tekens (alfanumeriek); indien meerdere personen worden 

aangewezen in deze hoedanigheid, worden hun rijksregisternummers of de namen en 

voornamen, en adressen opgenomen. 
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• Het rijksregisternummer van de bewindvoerder over de persoon, of zijn naam en voornaam,  

en adres in maximum 60 tekens (alfanumeriek); indien de ouders worden aangewezen in 

deze hoedanigheid, worden hun rijksregisternummers of de namen en voornamen, en 

adressen opgenomen. 

 

• Het rijksregisternummer van de bewindvoerder over zowel de persoon als de goederen, of zijn 

naam en voornaam,  en adres in maximum 60 tekens (alfanumeriek); indien de ouders 

worden aangewezen in deze hoedanigheid, worden hun rijksregisternummers of de namen en 

voornamen, en adressen opgenomen. 

 

 

e. de commentaar (40 tekens) :   voor het opnemen van de referentie en de datum van de  

rechterlijke beslissing.  

 

 

 

Structuur. 
 

 

a. Met rijksregisternummer. 

 

O.C. I.T . D. DATUM CODE R 

N N 1 1 3 N D D M M J J J J N N N 

 

Rijksregisternummer  

N N N N N N N N N N N 

 

Commentaar 

X X X X    X X X X 

 

 

b. Zonder rijksregisternummer. 

 

O.C. I.T . D. DATUM CODE R 

N N 1 1 3 N D D M M J J J J N N N 

 

Naam en adres (max. 60 tekens)  

           * 

 

Commentaar 

           

 

 

 

Toegestane operatiecodes : 10, 11, 12, 13, 17 en 20. 
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c. Met O.C. 12 en O.C. 13 

 

 

O.C. I.T. D. DATUM V 

N N 1 1 3 N D D M M J J J J N 

 

 

In geval van meerdere actieve informaties in het  IT 111, 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 gesupprimeerd of geannuleerd worden. 

 

• Het volgnummer is verplicht voor de bijwerking met operatiecode 12. 

 

De recentste informatie bovenaan in het bedoelde informatietype is nummer 1, de tweede informatie is 

nummer 2, enz. 

 

• Het volgnummer is facultatief voor de bijwerking met operatiecode 13. 

 

Indien de recentste informatie moet gesupprimeerd of geannuleerd worden, is het volgnummer niet 

vereist. 

 

 

 

Opmerkingen 
 

- De datum is reëel ; hij mag niet voorafgaan aan de geboortedatum ; hij moet recenter zijn dan de 

datum van de meest recente informatie 113 in het dossier. 

 

- De informatie 113 moet in het dossier van de persoon opgenomen worden die wordt 

vertegenwoordigt of bijgestaan.  

  



IT113 – Versie 02.02.2017 Pagina 6 
 

IT 113 –  Voor niet-ontvoogde minderjarigen: de identiteit van de 
voogd (en de toeziende voogd) of de pleegvoogd 

 

 

Doel van de informatie 
 

Deze informatie heeft tot doel om in het dossier van de niet-ontvoogde minderjarige de identiteit op te 

nemen van de voogd (en de toeziende voogd) of de pleegvoogd. 

 

 

Samenstelling 
 

De informatie omvat : 

 

a. de informatiedatum:  het is de datum vanaf wanneer de beschermende maatregelen gevolgen 

krijgen. 

 

b. De code die het statuut weergeeft van de persoon  die vertegenwoordigt (CODE) 

 

10 – voor niet-ontvoogde minderjarige 

22 – voogd 

23 – persoon die het ouderlijk gezag heeft: rijksregisternummer of naam en adres 

27 – toeziende voogd 

28 – pleegvoogd 

 

 

c. de basis of de rechtvaardiging van de informatie  ( R): volgende codes kunnen gebruikt worden: 

 

1 geboorte 
2 familieraad 
3 vonnis van de rechtbank  
4 notariële akte 
5 beslissing van de vrederechter 
6 overlijden 
7   rechtbank van eerste aanleg 
8 familierechtbank 

  

d. Identificatie van de voogd (en de toeziende voogd) of de pleegvoogd 

 

Het rijksregisternummer van de voogd (en de toeziende voogd) of de pleegvoogd, of zijn naam en 

voornaam,  en adres in maximum 60 tekens (alfanumeriek). 

 

e. de commentaar (40 tekens) :  voor het opnemen van de referentie en de datum van de rechterlijke 

beslissing. 

 

f. Toegestane operatiecodes : 10, 11, 12, 13, 17 en 20. 
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Structuur 
 

a. voor de code 10 : 
 

O.C. I.T. C. DATUM CODE 

N N 1 1 3 N D D M M J J J J 1 0 

 

ADRES 

X X X  X X X 

 
 

b. voor de overige codes met rijksregisternummer : 
 

O.C. I.T . D. DATUM CODE R 

N N 1 1 3 N D D M M J J J J N N N 

 

Rijksregisternummer Commentaar 

N N N N N N N N N N N X X X X     X X X 

 

 

 
c. voor de overige codes zonder rijksregisternummer: 
 

O.C. I.T . D. DATUM CODE R 

N N 1 1 3 N D D M M J J J J N N N 

 

Naam en adres (max. 60 tekens)  Commentaar 

           * X X X     X X X 

 

 

d. Voor de O.C. 12 en OC 13: 

 

O.C. I.T. D. DATUM V 

N N 1 1 3 N D D M M J J J J N 

 

In geval van meerdere actieve informaties in het  IT 111, 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 gesupprimeerd of geannuleerd worden. 

 

• Het volgnummer is verplicht voor de bijwerking met operatiecode 12. 

 

De recentste informatie bovenaan in het bedoelde informatietype is nummer 1, de tweede 

informatie is nummer 2, enz. 

 

• Het volgnummer is facultatief voor de bijwerking met operatiecode 13. 

 

Indien de recentste informatie moet gesupprimeerd of geannuleerd worden, is het volgnummer 

niet vereist. 
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Ouderlijke macht 

 
De parketten vragen aan de gemeenten om een ontzetting van de ouderlijke macht op te nemen in de 
bevolkingsregisters ten aanzien van de betrokken ouder.  
De ontzetting van de ouderlijke macht uitgesproken bij toepassing van de Jeugdbeschermingswet is 
een maatregel tot bescherming van minderjarigen en geen straf. Ter vrijwaring van de persoonlijke 
levenssfeer mag deze maatregel niet aan particulieren ter kennis worden gebracht. Deze informatie 
wordt bijgevolg ook niet opgenomen in het Rijksregister.  
 
Ten einde aan het verzoek van de parketten tegemoet te komen, en met het oog op een eenvormige 
behandeling van dergelijke dossiers wordt de volgende werkwijze voorgesteld. 
 
Hoewel de ontzetting van de ouderlijke macht niet in een specifiek informatietype kan worden 
opgenomen, bestaat de mogelijkheid om in het dossier van het kind de informatie op te nemen van de 
ouder die de ouderlijke macht heeft. 
Het betreft hier de gevallen van exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag toegekend aan een 
ouder op basis van een vonnis in toepassing van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek of als gevolg 
van een ontzetting ingevolge artikel 32 van de wet van 8 april 1965 op de Jeugdbescherming.  
 
Op dit ogenblik bestaat de mogelijkheid om in het informatietype IT113 van het Rijksregister de 
identiteit van de (toeziende) voogd of pleegvoogd te registreren die handelt in naam van niet-
ontvoogde minderjarigen. 
De code 23 voor de bepaling van het statuut van de vertegenwoordiger voorziet met name in de 
registratie van het rijksregisternummer, of naam en adres, van de persoon die het hoederecht bezit.  
 
De vertaling van de code 23 zal als volgt worden aangepast door een “positief” karakter te geven aan 
de maatregel van de ontzetting, en alsnog het gewenste doel te bereiken. 
 
Code 23 –  NL : Persoon die het ouderlijk gezag heeft 
  FR : Personne qui a l’autorité parentale 
  DU : Person die die elterliche Gewalt hat. 
 
De gemeente moet bijgevolg het IT113 raadplegen om te verifiëren wie de vertegenwoordiger is van 
een minderjarige. 

 
 

Opmerkingen 
 

- De datum is reëel ; hij mag niet voorafgaan aan de geboortedatum ; hij moet recenter zijn dan de 

datum van de meest recente informatie 113 in het dossier. 

 

- De informatie 113 moet in het dossier van de persoon opgenomen worden die wordt 

vertegenwoordigt of bijgestaan.  
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I.T. 113 –  De persoon die vertegenwoordigt of bijstaat (vóór 
01.09.2014) 

 
 

De wet van 17 maart 2013 (B.S. van 14 juni 2013) tot hervorming van de regelingen inzake 

onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke 

waardigheid, trad in werking op 1 september 2014. 

Onderstaande onderrichtingen zijn van toepassing tot 01.09.2014. 

 
 

Doel van de informatie 
 
Deze informatie heeft tot doel de identiteit op te nemen van de persoon die iemand vertegenwoordigt 
of bijstaat die minderjarig, onbekwaamverklaard, afgezonderd, geïnterneerd of onder het statuut van 
verlengde minderjarigheid geplaatst is. 
 
De informatie 113 moet in het dossier van de persoon opgenomen worden die wordt vertegenwoordigt 
of bijgestaan. 
 

Samenstelling 
 
De informatie bevat : 

 
De datum: is deze van de grond van de informatie, behalve voor de code 10 (voor de 

minderjarigen of voor de geplaatsten onder het statuut van verlengde minderjarigheid)  
waar het de datum zal zijn waarop het adres van de vader (of bij gebreke, van de 
moeder) verschilt van dat van de minderjarige. 

 

De code die de toestand vermeldt van de persoon die vertegenwoordigt:  
 
10  : voor niet ontvoogde minderjarigen of onder statuut van verlengde minderjarigheid : 

adres van de vader (of van de moeder) indien het verschilt van dat van de 
minderjarige; 

 
21  : wettig beheerder (een ander persoon dan de vader of de moeder) : 

identificatienummer of naam en adres; 
 
22  : voogd :  identificatienummer of naam en adres; 
 
23  : persoon die het hoederecht bezit : identificatienummer of naam en adres; 
 
24  : voorlopige bewindvoerder; 
 
25  : gerechtelijke raadsman; 
 
26  : curator. 

 
 

De grond van de informatie : 1 geboorte 
2 familieraad 
3 vonnis van de rechtbank 
4 notariële akte 
5 bevelschrift van de vrederechter 
6 overlijden. 
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Identificatienummer: het identificatienummer van de persoon die vertegenwoordigt, of zijn naam en 
adres in 60 alfanumerieke tekens; 

 
Commentaar: een commentaar van 40 tekens die met name toelaat de rechtsmacht op te 

nemen die de beslissing heeft genomen. 
 
 
Toegestane operatiecodes : 10, 11, 12, 13, 17 en 20. 
 
 
 

Structuur 
 
 
a. voor de code 10 : 
 

O.C. I.T. C. DATUM CODE 

N N 1 1 3 N D D M M J J J J 1 0 

 

ADRES 

X X X  X X X 

 
 
b. voor de andere codes : 
 
 

O.C. I.T . D. DATUM CODE R 

N N 1 1 3 N D D M M J J J J N N N 

 

IDENTIFICATIENUMMER  COMMENTAAR 

N N N N N N N N N N N * X X X  X X X 

 
 
 

Controles 
 
 
De datum is reëel ; hij mag niet voorafgaan aan de geboortedatum ; hij moet recenter zijn dan de 
datum van de meest recente informatie 113 in het dossier. 
 


