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Algemeenheden
De term burgerlijke staat wordt in zijn enge betekenis gebruikt, d.w.z. ongehuwd, gehuwd, enz….
De informatie 120 kenmerkt de burgerlijke staat.
Aangezien er bijzondere toestanden bestaan die te wijten zijn aan de aanwezigheid van vreemde
onderdanen, kan het zijn dat sommige van deze toestanden (verstoten, bigamie) in het Belgisch recht
niet voorkomen.

Bestanddelen
Het informatietype 120 bevat :
-

de datum van de gebeurtenis of de datum waarop de wijziging van de burgerlijke staat dient in
aanmerking genomen te worden;

-

de eigenlijke burgerlijke staat;

-

het nummer van de akte (eventueel 4 nullen);

-

de identificatie van de echtgenoot (eventueel);

-

de plaats van de gebeurtenis;

-

in voorkomend geval, een bijkomende vermelding betreffende, inzonderheid, de inschrijving in een
aanvullend register;

-

onafhankelijk van de datum waarop de wijziging van de burgerlijke staat in aanmerking moet
worden genomen, in geval van echtscheiding of scheiding van tafel en bed en van goederen met
toepassing van de wet van 30 juni 1994, vermeldt men de datum waarop het vonnis werd
uitgesproken, de NIS-code van de gemeente waar het vonnis werd uitgesproken, de code van de
rechtbank, de datum van de overschrijving en de NIS-code van de gemeente van overschrijving.

Datums
De datum in 8 cijfers behelst :
-

de geboortedatum voor een ongehuwde;

-

de datum van het huwelijk of van het weduwschap;

In geval van echtscheiding en van scheiding van tafel en bed en van goederen dient er een
onderscheid te worden gemaakt tussen de wijzigingen van de burgerlijke staat die plaatsvonden vóór
1 oktober 1994 en degene die plaatsvonden na 1 oktober 1994, met toepassing van de wet van 30
juni 1994.
Voor de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed en van goederen die plaatsvonden vóór 1
oktober 1994, dient men als informatiedatum de datum van overschrijving van het vonnis of arrest in
de registers van de burgerlijke stand te nemen.
Wat de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed en van goederen betreft die plaatsvond na 30
september 1994, is de in te voeren informatiedatum deze waarop het vonnis in kracht van gewijsde is
getreden.
In dat geval bevat die informatie eveneens de datum van het echtscheidingsvonnis of van het vonnis
van scheiding van tafel en bed en van goederen.
-

In geval van nietigverklaring van het huwelijk of van een putatief huwelijk, zal de informatiedatum
deze zijn waarop het vonnis of arrest overgeschreven is in de registers van de burgerlijke stand.
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-

In geval van ontbinding van het huwelijk op een bijzondere wijze, is de datum die welke vermeld is
in de akte van ontbinding.

-

Sommige elementen van de datum kunnen onbekend zijn; zij worden vervangen door nullen.
Nochtans is een datum met acht nullen uitgesloten. Indien alleen het jaartal is aangegeven, moet
worden aangenomen dat het om een benaderende datum gaat, zelfs voor het jaartal.

Eigenlijke burgerlijke staat
De beschouwde burgerlijke staten zijn :
10
20
25
26
30
40
41
50
51
60
80
81
90

ongehuwd
gehuwd
nietigverklaring van het huwelijk
putatief huwelijk
weduwnaar (weduwe)
gescheiden
echtscheiding uitgesproken met toepassing van de wet van 30 juni 1994
scheiding van tafel en bed en van goederen
scheiding van tafel en bed en van goederen uitgesproken met toepassing van de wet
van 30 juni 1994
ontbinding van het huwelijk op een bijzondere wijze
partnerschap
beëindiging partnerschap
onbepaald

In het geval van de ongehuwde staat, bevat de informatie slechts de geboortedatum en de code 10.
Een persoon waarvoor geen informatie 120 werd ingevoerd, wordt als ongehuwd beschouwd.
De vermelding “ongehuwd” kan opnieuw ingevoerd worden na de nietigverklaring van een huwelijk.

Code 50 – 51
Het informatietype IT 120 met betrekking tot de burgerlijke staat voorziet in twee codes voor de
registratie van de scheiding van tafel en bed en van goederen, al naargelang deze werd uitgesproken
vóór (code 50) of met toepassing van de wet van 30 juni 1994 (code 51).
Hoewel de scheiding van tafel en bed geen wijziging inhoudt van de burgerlijke staat – de
echtgenoten blijven immers gehuwd – worden de codes 50 en 51 toegepast voor het invoeren van
deze informatie in het Rijksregister omdat er ter zake een vonnis was uitgesproken, en de gemeenten
wensten dat deze informatie zou worden opgenomen in de dossiers van de betrokken personen. Het
betreft dus eigenlijk de bevestiging van een feitelijke toestand.
Indien de echtgenoten zich later opnieuw verzoenen, wijzigt hierdoor evenmin de burgerlijke staat,
maar gaat het opnieuw over de bevestiging van een feitelijke toestand, nl. het feit dat zij terug willen
samenleven. Op het vlak van het Rijksregister is er geen mogelijkheid om van de toestand van
scheiding van tafel en bed over te gaan naar de oorspronkelijke gehuwde toestand omdat er,
enerzijds, geen ontbinding geweest is van de huwelijksband, en, anderzijds, omdat de verzoening
geen akte van de burgerlijke stand inhoudt.
Ten einde dit probleem op te lossen en de gemeenten toe te laten de informatie met betrekking tot de
verzoening na scheiding van tafel en bed te registreren, wordt in de programma’s voor de bijwerking
van het IT120 in de gevallen van een code 50 of 51 een operatiecode 12 (suppressie) toegestaan die
het einde aangeeft van de scheiding van tafel en bed.
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De informatie met betrekking tot de scheiding van tafel en bed blijft als dusdanig vermeld staan in het
IT120 van de burgerlijke staat, met vermelding van de suppressiedatum tussen haakjes.
Naar analogie met de suppressie van een afvoering van ambtswege in het IT 001 (hoofdverblijfplaats)
bij collegebeslissing, wordt de actieve informatie betreffende het huwelijk opnieuw weergegeven in de
eerste lijn van het informatietype.

Voorbeeld van een afdruk in het dossier:
120 (B.S) 02.05.2005

20/Gehuwd
met
Akte nr : 2525

XXX,Fred

(61.10.09

xxx-xx)

te

Mechelen

10.10.2010

51/Gescheiden
van
tafel
en
bed
van
XXX
Fred
(61.10.09
xxx-xx)
Uitspraak
door
de
Rechtbank
van
Eerste
Aanleg
van
Mechelen
op
01.09.2010
overgeschreven
op
20.10.2010 te Retie (Gesupprimeerd op 05.01.2017)

02.05.2005

20/Gehuwd
met
Akte nr : 2525

XXX,Fred

(61.10.09

xxx-xx)

te

Mechelen

Code 90
In een aantal gevallen is het, door het ontbreken van de nodige akten, niet mogelijk om het
informatiegegeven met betrekking tot de burgerlijke staat in het Rijksregisterdossier van een persoon
correct bij te werken.
In geen geval kan het informatiegegeven burgerlijke staat (IT 120) worden bijgewerkt louter op
verklaring van betrokkene.
Daarom werd voor de eigenlijke burgerlijke staat de code 90 met vermelding “onbepaald” gecreëerd.
Bij een code 90 kan als informatiedatum enkel de geboortedatum gebruikt worden. Een code 10
(ongehuwd) kan eventueel nadien met dezelfde informatiedatum ingevoerd worden.

Code 80-81
Met toepassing van de wet van 16 juli 2004 (B.S. van 27 juli 2004) houdende het Wetboek van
Internationaal Privaatrecht kunnen, naast het huwelijk en de wettelijke samenwoning, ook in het
buitenland tot stand gekomen relaties van samenleven gevolgen hebben in België.
De informatie met betrekking tot de burgerlijke staat, en de verklaring en beëindiging van de wettelijke
samenwoning worden vermeld in de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.
Het lijkt daarom aangewezen in die registers ook melding te maken van de buitenlandse relaties
van samenleven die in België werden erkend, temeer daar sommige van die relaties gevolgen
hebben voor de burgerlijke staat.
In afwachting van de definitieve vastlegging, door de FOD Justitie, van de informatie die met
betrekking tot de verschillende vormen van samenleven moet worden opgenomen in de registers,
wordt voorzien in een tijdelijke oplossing.
In het Rijksregister wordt in het informatietype met betrekking tot de burgerlijke staat (IT120), een
code 80 – Partnerschap – en een code 81 – Beëindiging partnerschap –gecreëerd.
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De informatie die met betrekking tot het partnerschap of de beëindiging van het partnerschap
moet worden opgenomen in het Rijksregister stemt overeen met de informatie die moet worden
opgenomen voor het huwelijk of de echtscheiding.
De structuren voor het invoeren van het partnerschap (code 80) zijn gelijk aan deze van het
huwelijk (code 20), en de structuren van de beëindiging van het partnerschap (code 81) zijn gelijk
aan deze voor het invoeren van de echtscheiding (code 41).

Nummer van de akte
Dit nummer wordt in 4 cijfers vermeld, eventueel links met nullen aan te vullen.
Is het nummer van de akte onbekend, 4 nullen schrijven.
Het nummer van de geboorteakte kan eventueel gewijzigd of aan de informatie toegevoegd worden
door middel van de operatiecode 25.

Identificatie van de echtgenoot
a. De echtgenoot wordt geïdentificeerd door zijn identificatienummer. De informatie 120 hoeft voor
de echtgenoot niet ingevoerd te worden, als zij voor de echtgenote werd ingevoerd, voor zover het
identificatienummer van de echtgenoot reëel is.
De invoering van deze informatie in het dossier van de echtgenoot geschiedt immers automatisch
(generatie).
De informatie 120 zowel in het dossier van de echtgenoot als in dat van de echtgenote invoeren,
vormt op zich geen fout, maar zal een overbodige verwerping van de generatie veroorzaken.
De voornoemde procedure wordt toegepast bij een huwelijk tussen personen van hetzelfde
geslacht.
b. Indien het identificatienummer van één van de echtgenoten na een fonetische opvraging
onbekend is of nog niet bestaat, moet de informatie 120 in het dossier van de andere ingevoerd
worden met een fictief identificatienummer, gevolgd door de codes van de familienaam en
voornamen (max. 10 codes).
De geboortedatum is gekend:
De identificatie geschiedt door een fictief nummer van 11 cijfers waarvan de eerste 6 cijfers de
geboortedatum zijn, in de volgorde jaar-maand-dag gevolgd door 999 00 voor de vader en
door 000 00 voor de moeder.
De geboortedatum is niet gekend:
Het fictief nummer hierboven zal als volgt samengesteld zijn :
•
000001 999-00 voor de vader
•
000001 000-00 voor de moeder.
c.

Krachtens de wet van 13 februari 2003 (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2003- Derde editie)
tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een
aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, die in werking getreden is op 1 juni 2003, wordt het
huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht toegelaten.
De informatiedatum die moet vermeld worden is deze van 1 juni 2003 of een recentere datum.
De codes 20 (gehuwd), 25 (nietigverklaring van het huwelijk), 51 (scheiding van tafel en bed en
van goederen met toepassing van de wet van 30 juni 1994) en 41(echtscheiding uitgesproken met
toepassing van de wet van 30 juni 1994) moeten ingevoerd worden in het dossier van één van de
twee echtgenoten of ex-echtgenoten (autogeneratie in het ander dossier).
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Plaats van de gebeurtenis
a) Is de NIS-code van de gemeente waar het huwelijk werd afgesloten; gebeurde dit in een afgeschafte
gemeente (bv. ingevolge fusie), dan moet de N.I.S.-code van deze gemeente gebruikt worden.
Het is noodzakelijk om voor de volgende gemeenten het district te registreren waar de akten van de
burgerlijke stand worden verleden :
NIS-CODE
11212
11222
11223
11232
11242
11252
11262
11272
11282
11292
11210

BENAMING
ANTWERPEN
(BERENDRECHT)
ANTWERPEN
(ZANDVLIET)
ANTWERPEN
(BERENDRECHT-ZANDVLIETLILLO)
ANTWERPEN
(BERCHEM)
ANTWERPEN
(BORGERHOUT)
ANTWERPEN (DEURNE)
ANTWERPEN (EKEREN)
ANTWERPEN (HOBOKEN)
ANTWERPEN (MERKSEM)
ANTWERPEN (WILRIJK)
BRECHT (district 2)

NIS-CODE
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-s-MARCHIENNE)
CHARLEROI (D7)
(MARCHIENNE-AU-PONT-GOUTROUXMONCEAU-SUR-SAMBRE)

b) Bij weduwschap gaat het om de plaats van overlijden van de echtgenoot.

c) Commentaar (b.v. inzake echtscheiding) kan ingevoerd worden in het vak dat voor de plaats van
de gebeurtenis bestemd is, op voorwaarde dat deze plaats voluit wordt vermeld, het aantal tekens
in dat vak (plaats en commentaar samen) niet meer dan 60 bedraagt en de landencode met
(NNN) op het einde van de commentaar vermeld wordt.

d) Voor de echtscheiding en voor de scheiding van tafel en bed en van goederen na 30.09.1994,
worden twee NIS-codes voorgeschreven :
a. De NIS-code van de gemeente waar het vonnis is uitgesproken (in zes tekens).
a.1. Indien het een reële NIS-code van een gemeente betreft moet deze voorafgegaan worden
door het cijfer 0.
Het type rechtbank wordt dan als volgt bepaald :
- code 1 voor de rechtbank van eerste aanleg
- code 2 in geval van beroep.
a.2. Ingevolge de inwerkingtreding van de gerechtelijke hervormingen op 1 april 2014 werd
een aantal benamingen van deze hoven en rechtbanken aangepast.
Ten einde deze informatie op een correcte en eenvormige wijze te kunnen opnemen in het
Rijksregister moet voortaan gebruik gemaakt worden van de benamingen in de onderstaande
tabel (codes FOD Justitie).
Het type rechtbank wordt in dit geval ‘onbepaald – code 0’.
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CODE

NL

230101 Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen
230102 Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen
230103 Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout
230201 Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt
230202 Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren
330100 Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
330200 Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
330500 Rechtbank van eerste aanleg Leuven
330600 Rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant
430101 Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent
430102 Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde
430103 Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde
430201 Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
430202 Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper
430203 Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk
430204 Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne
530100 Rechtbank van eerste aanleg Eupen
530201 Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik
530202 Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Hoei
530203 Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Verviers
530301 Rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, afdeling Aarlen
530302 Rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, afdeling Marche-en-Famenne
530303 Rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, afdeling Neufchâteau
530401 Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Namen
530402 Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Dinant
630101 Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Charleroi
630102 Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Bergen
630103 Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Doornik

b. De NIS-code van de overschrijving : deze wordt weergegeven door de NIS-code van de
gemeente waar de rechterlijke beslissing in de registers van de burgerlijke stand over geschreven
werd.
c.

Indien het vonnis in het buitenland werd uitgesproken, worden de vakken bestemd voor de code
van de rechtbank, de NIS-code van het vonnis en de datum van het vonnis niet ingevuld en
worden er eenvoudig twee opeenvolgende asterisken ingevuld; de datum van overschrijving of, bij
gebreke daarvan, de datum van de bijwerking en de landencode worden met de gegevens
betreffende de buitenlandse rechtbank in de commentaar opgenomen met tussen haakjes het
land waar de rechtbank gevestigd is.
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Bijkomende vermelding
Betreft een inschrijving in het aanvullend register (zal worden opgenomen op het einde van de
structuur). In dit geval mag het aktenummer niet gelijk zijn aan 0000.
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).

Bijzondere gevallen
a. Als een persoon sterft en zijn dossier een informatie 120 bevat met code burgerlijke staat 20, 50
en 51 en een reëel identificatienummer voor de echtgenoot, dan wordt het weduwschap in het
dossier van deze laatste automatisch gegenereerd.
b. De opeenvolgende burgerlijke staten voor een zelfde echtgenoot kunnen ingevoerd worden door
een bijwerking waarin de identiteit van de echtgenoot niet meer opgenomen wordt; bijvoorbeeld
een huwelijk gevolgd door deze burgerlijke staten : scheiding van tafel en bed en van goederen,
echtscheiding of weduwschap.
Dit geldt zowel voor een reëel als een fictief identificatienummer van de echtgenoot.
Bij code 20 moet natuurlijk een identificatienummer in de informatie voorkomen.
c.

Operatiecode 12 is enkel toegelaten voor het invoeren van de verzoening na de scheiding van
tafel en bed en van goederen (suppressie van code 50-51) .

d. Wordt de naam van een persoon, waarvan het dossier een informatie 120 met een reëel
identificatienummer voor de echtgenoot bevat, verbeterd of gewijzigd, dat zal deze naam
automatisch verbeterd of gewijzigd worden in het dossier van de echtgenoot.
e. Een andere burgerlijke staat dan die van ongehuwde wordt geweigerd indien de persoon of de
echtgenoot jonger is dan 18 jaar. Dit verbod geldt niet voor operatiecode 13.
Indien, in een bijzonder geval, een huwelijk werd toegestaan tussen personen die de vereiste
leeftijdsvoorwaarden niet vervullen, moet dienstcode 4 gebruikt worden.
f.

Voor de vreemde onderdanen waarvan de code “nationaliteit” begrepen is tussen 251 en 279 of
351 en 379, zijn 2 opeenvolgende informatiegegevens van huwelijk toegelaten.
Verstoting kan slechts betrekking hebben op de vreemde onderdanen waarvan de nationaliteit
met diezelfde codes overeenstemt; ze is niet wettelijk indien de akte in België, zelfs in een
consulaat of een ambassade, verleden is.
Dit punt is niet toepasselijk op het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht.
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Polygame huwelijken
Met toepassing van de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 januari 2013
werd de registratie van een polygaam huwelijk in de bevolkingsregisters die gehouden worden door
de gemeenten, en in het Rijksregister strikt gereglementeerd.
Enkel onder de voorwaarden die werden uiteengezet in voornoemde omzendbrief is het nog mogelijk
een polygaam huwelijk te registreren.
Om hieraan tegemoet te komen werden de programma’s van het Rijksregister voor het bijwerken van
het informatietype met betrekking tot de burgerlijke staat (IT120) aangepast.
De bijwerkingen met betrekking tot een polygaam huwelijk zullen voortaan nog enkel kunnen
ingevoerd worden door de diensten van het Rijksregister. De aanvragen moeten gestuurd worden
naar de bevoegde regionale afvaardiging, onder voorlegging van de nodige bewijsstukken.
Een polygaam huwelijk wordt geregistreerd met vermelding van de gerechtelijke overheid die
uitspraak deed, de datum van het vonnis of arrest, en de overschrijving ervan in de registers.
De informatie moet ingevoerd worden met de structuur voor het bijwerken van de echtscheiding

Nietigverklaring van het huwelijk
Bij een nietigverklaring van het huwelijk wordt het huwelijk geacht nooit te hebben bestaan.
Concreet moeten de reeds gerealiseerde gevolgen eveneens ongedaan gemaakt worden en
kunnen er geen toekomstige gevolgen meer uit het huwelijk ressorteren. Indien na het huwelijk
een echtscheiding volgt moet men er dus van uitgaan dat de echtscheiding niet heeft plaats
gevonden.
De nietigverklaring van een huwelijk wordt bijgewerkt in het Rijksregister met een code 25.
a) De nietigverklaring van een huwelijk volgt op het betrokken huwelijk: de gemeente werkt het IT120
bij door middel van operatiecode 25. De vermelding “ongehuwd” kan opnieuw ingevoerd worden
na de nietigverklaring van een huwelijk.
Structuur.
O.C.

I.T.

1

1

0

D. DATUM
2

0

0

D

D

M

M

J

J

J

J

IDENTIFICATIENUMMER ECHTG.
N

N

N

N

N

N

N

N

N

CODE

AKTENR.

2

N

5

N

N

N

N

N

NIS-CODE
N

N

*

N

N

N

Voorbeeld:
120 24.02.2010 Ongehuwd
120 23.02.2010 Nietigverklaring huwelijk te Brussel Akte nr : 2817 met Wxxx, Axxx (64.03.02
xxx-xx)
120 09.11.1994 Gehuwd te Brussel Akte nr : 0559 met Wxxx, Axxx (64.03.02 xxx-xx)
120 10.08.1968 Ongehuwd

IT120 – Versie 06.01.2021

Pagina 9

b) De nietigverklaring van het huwelijk wordt uitgesproken nadat één of meerdere andere feiten met
betrekking tot de burgerlijke staat van de betrokkenen hebben plaatsgehad.
Deze bijwerking kan enkel door de diensten het Rijksregister worden uitgevoerd. De aanvraag
moet gericht worden aan de regionale afvaardiging die bevoegd is voor uw provincie met
voorlegging van de nodige bewijsstukken.
Bij de registratie van het informatiegegeven zal in bepaalde gevallende de chronologie in het
dossier niet gerespecteerd worden.
De informatie moet worden ingevoerd na de informatiegegevens waarop zij betrekking heeft. De
volledige structuur moet worden gebruikt, dit wil zeggen met vermelding van de naam van de expartner.
De informatiedatum is deze waarop het vonnis of arrest overgeschreven is in de registers van de
burgerlijke stand.
Er werd een nieuwe structuur gecreëerd om de gewenste informatie op de overeenkomstige
plaats in het IT120 van het betrokken dossier te kunnen registreren.
1. Structuur bijwerking eigen dossier - zonder autogeneratie:
ACTUELE STRUCTUUR BIJWERKING IT 120

PLAATS
@

1 of 01

2. Structuur bijwerking eigen dossier met autogeneratie in het dossier van de partner:
PLAATS
IT120

ACTUELE STRUCTUUR BIJWERKING IT 120
@

1 of 01

,

PLAATS
IT120
PARTNER
1 of 01

Algemene opmerkingen:
•

De volledige structuur moet gebruikt worden; het identificatienummer van de betrokken
partner moet worden opgenomen in de bijwerking.

•

De informatie moet worden ingevoerd na de informatiegegevens waarop zij betrekking
heeft. Bij de registratie van het informatiegegeven zal in bepaalde gevallende de
chronologie in het dossier niet gerespecteerd worden.
De informatiedatum is deze waarop het vonnis of arrest overgeschreven is in de registers
van de burgerlijke stand.

•
•
•

De structuur kan enkel gebruikt worden voor de bijwerkingen met een code 25
(nietigverklaring van het huwelijk) of 40-41 (echtscheiding).
De plaats in de volgorde van de aanwezige informaties in het IT120 moet verplicht worden
ingevoerd; zij wordt bepaald door toevoeging van het overeenkomstige cijfer na de huidige
structuur (de 1 geldt louter als voorbeeld).

Een informatie “120/10 – ongehuwd” kan in het dossier van betrokkene worden ingevoerd
onmiddellijk na de registratie van een informatie “120/25 – nietigverklaring”, enkel en alleen
wanneer er slechts één informatiegegeven “120/20 - gehuwd” aanwezig is in het dossier.
De informatiedatum moet liggen vóór de datum van de bijwerking, en moet hoger zijn dan of
gelijk zijn aan de geboortedatum in het dossier.
Deze bijwerking kan uitgevoerd worden door de gemeente of de regionale afvaardiging.
IT120 – Versie 06.01.2021
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Voorbeeld 1 :
120 24.02.2010 Ongehuwd
120 23.02.2010 Nietigverklaring van het huwelijk te Brussel Akte nr : 2817 met Wxxx Axxx
(64.03.02 xxx-xx)
120 07.10.1997 Gescheiden Vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 05.09.1997
overgeschreven op 21.10.1997 te Brussel Akte nr : 1433
120 09.11.1994 Gehuwd te Brussel Akte nr : 0559 met Wxxx, Axxx (64.03.02 xxx-xx)
120 10.08.1968 Ongehuwd
Voorbeeld 2 :
120 15.06.2002 Gehuwd te Brussel Akte nr : 0293 met Mxxx, Dxxx Sxxx (73.06.08 xxx-xx)
120 23.02.2010 Nietigverklaring van het huwelijk te Brussel Akte nr : 2817 met
Wxxx Axxx (64.03.02 xxx-xx)
120 07.10.1997 Gescheiden Vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 05.09.1997
overgeschreven op 21.10.1997 te Brussel Akte nr : 1433
120 09.11.1994 Gehuwd te Brussel Akte nr : 0559 met Wxxx, Axxx (64.03.02 xxx-xx)
120 10.08.1968 Ongehuwd
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Burgerlijke staat “op verklaring” voor asielzoekers
Met toepassing van de huidige reglementering moeten de informatiegegevens die met betrekking
tot een burger worden opgenomen in zijn persoonlijk dossier in overeenstemming zijn met de
akten en officiële documenten die op hem betrekking hebben.
In een aantal gevallen, en voornamelijk voor de dossiers van asielzoekers, is het door het
ontbreken van de nodige akten niet mogelijk om het informatiegegeven met betrekking tot de
burgerlijke staat IT 120) in het Rijksregisterdossier van een persoon correct bij te werken.
In geen geval kan het informatiegegeven burgerlijke staat worden bijgewerkt louter op verklaring
van betrokkene. Daarom werd voor de eigenlijke burgerlijke staat de code 90 met vermelding
“onbepaald” gecreëerd; deze bijwerking werd operationeel op 27 april 2006.
De laatste tijd komen steeds meer probleemsituaties voor waarbij een informatiegegeven met
betrekking tot de burgerlijke staat wordt geregistreerd dat niet gestaafd wordt door een officieel
document, en dat in bepaalde omstandigheden kan leiden tot de regularisatie van een illegale
verblijfstoestand.
Ten einde tegemoet te komen aan deze problemen met betrekking tot de registratie van de
burgerlijke staat van asielzoekers worden in het IT120 – burgerlijke staat – 4 nieuwe codes
gecreëerd die duidelijk zullen aantonen dat de geregistreerde informatie louter het gevolg is van
een verklaring die de betrokkene heeft afgelegd tijdens de behandeling van zijn asielaanvraag,
en dat hieraan dus geen rechtsgevolgen kunnen verbonden worden.

De volgende codes worden voorzien:
CODE
95

OMSCHRIJVING
NL: Op verklaring zonder bewijs – Ongehuwd
FR: Sur déclaration sans preuve – Célibataire
DU: Auf Erklärung ohne Beweis – Unverheiratet

96

NL: Op verklaring zonder bewijs – Gehuwd
FR: Sur déclaration sans preuve – Marié
DU: Auf Erklärung ohne Beweis – Verheiratet

97

NL: Op verklaring zonder bewijs – Gescheiden
FR: Sur déclaration sans preuve – Divorcé
DU: Auf Erklärung ohne Beweis – Geschieden

98

NL: Op verklaring zonder bewijs – Weduwe (naar)
FR: Sur déclaration sans preuve – Veuf
DU: Auf Erklärung ohne Beweis – Witwe(r)
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Structuur voor code 95 – 97 – 98 :
O.C.
N N

I.T.
1 2

0

D. INFORMATIEDATUM
N D D M M J J

J

CODE
N N

J

Structuur voor code 96 : “Op verklaring zonder bewijs – Gehuwd”
a. Met reëel identificatienummer
O.C.
N N

I.T.
1 2

J

CODE
N N

*

NIS-CODE
N N N

J

CODE
N N

N

N

NIS-CODE of plaats in het buitenland (voluit)
X X X
X
Max. 60 tekens (evt. bijkom. vermelding)

X

0

D. DATUM
N D D M

M

J

IDENTIFICATIENUMMER ECHTG.
N N N N N N N N N

J

N

J

N

AKTENR.
N N N

N

N

N

b. Met fictief identificatienummer
O.C.
N N

I.T.
1 2

0

D. DATUM
N D D M

M

J

J

J

FICTIEF IDENTIFICATIE NR. ECHTG.
N N N N N N N N N N

N

CODE NAAM EN VOORNAMEN
N N N N N N N N

N

*

N

N

N

AKTENR.
N N N

N

N

N

N

Er zal tevens voorzien worden in een autogeneratie; dit geldt uiteraard enkel indien het reële
identificatienummer van de partner wordt gebruikt.
De codes 95 – 98 zullen enkel kunnen ingevoerd worden door de Dienst Vreemdelingenzaken, zolang
de betrokkene is ingeschreven in het wachtregister (IT 210/5).
Op voorlegging van een officieel document kan IT120 worden aangepast; de bestaande info met code
95-98 wordt dan geannuleerd met OC13. Deze bijwerking kan ook uitgevoerd worden door de
gemeenten.
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Eenheidsstructuur (vanaf 06.01.2021)
OC 10
O.C.

I.T.

D.

Informatiedatum

Code BS Aktenummer

1 0 1 2 0 0 D D M M J J J J Civil=”NN” Act=“NNNN“

Rijksregisternummer echtgenoot
Codes Naam/Voornaam
NIS-code
NN=”NNNNNNNNNNN”

Names=”XXXXXX”

Aktenummer DABS

NIS=”NNNNN”ActNrCivilStatus=“NNNNNNNNNNNNNN“

Plaats in het buitenland (voluit)

Code RechtbankDatum uitspraak

Place=”XXXXXX(NNN)”

Court=”N”

DateJudge=”NNNNNNNN”

NIS-code uitspraak

NIS-code overschrijving

Datum overschrijving

NisJudge=”NNNNN”

NISTrans=”NNNNN”

DateTrans=”NNNNNNNN”

Toegestane operatiecodes

:

10, 11, 12 (enkel voor code 50-51), 13, 17, 20.

De programma’s voor de bijwerking van het IT 120 voor de burgerlijke staat werden
aangepast ten einde het aktenummer van de DABS te kunnen opnemen.
De verschillende gegevens worden opgenomen onder een specifiek label (NN=”…”;
Act=”…”, …), zodat enkel de bij te werken informatie nog moet worden ingevoerd,
bijvoorbeeld enkel het aktenummer invoeren indien dit moet verbeterd worden.
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Oude structuren (pro memorie)
Toegestane operatiecodes

:

10, 11, 12 (enkel voor code 50-51), 13, 17, 20 en 25.

a. Met reëel identificatienummer
O.C.
N N

I.T.
1 2

J

J

J

CODE
N N

N

N

*

NIS-CODE
N N N

J

CODE
N N

N

N

NIS-CODE of plaats in het buitenland (voluit)
X X X
X
Max. 60 tekens (evt. bijkom. vermelding)

X

0

D. DATUM
N D D M

M

J

IDENTIFICATIENUMMER ECHTG.
N N N N N N N N N

AKTENR.
N N N

N

N

N

b. Met fictief identificatienummer
O.C.
N N

I.T.
1 2

0

D. DATUM
N D D M

M

J

J

J

FICTIEF IDENTIFICATIE NR. ECHTG.
N N N N N N N N N N

N

CODE NAAM EN VOORNAMEN
N N N N N N N N

N

*

N

N

AKTENR.
N N N

N

N

N

N

N

c. Vereenvoudigde structuur
O.C.
N N

I.T.
1 2

0

D. DATUM
N D D M

M

J

J

J

J

NIS-CODE of plaats in het buitenland (voluit)
X X X
X
(evt. bijkom. vermelding)

CODE
N N

AKTENR.
N N N

N

*

X

d. Ongehuwd (code 10) / Onbepaald (code 90).
O.C.
N N

I.T.
1 2

0

D. DATUM
N D D M

M

J

J

J

J

CODE
N N

e. Speciale structuur voor O.C. 13 :
Enkel te gebruiken wanneer er meerdere I.T. 120 met dezelfde datum in het dossier aanwezig
zijn.
O.C.
I.T.
D. DATUM
Cijfers 1 tot 3
1 3 1 2 0 N D D M M J J J
J
N
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f.

Structuur voor de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed en van goederen
met reëel identificatienummer
O.C.

I.T.

N

1

N

J

CODE
BS
N N

N

*

CODE rechtbank
N

DATUM uitspraak
D D M M J

J

J

NIS-CODE
overschrijving
N N N N

N

D. DATUM
2

0

N

D

D

M

M

J

IDENTIFICATIENUMMER ECHTG.
N N N N N N N N N
NIS-CODE uitspraak
N N N N N N
DATUM overschrijving
D

D

M

M

J

J

*

COMMENTAAR
X X
X

J

J

J

N

J

AKTENR. BS
N

J

N

N

N

*

Aanv.Reg.
+ N N

of
Aanv.Reg.
+ N N

g. Structuur voor de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed en van goederen
met fictief identificatienummer
O.C.

I.T.

N

1

N

D. DATUM
2

0

N

D

D

M

M

J

J

FICTIEF IDENTIFICATIE NR ECHTG.
N N N N N N N N N N

*

CODE
rechtbank
N

NIS-CODE uitspraak
N

N

N

D

M

M

J

J

*

COMMENTAAR
X X
X

J

AKTENR. BS

J

J

N

CODE naam en voornaam
N N N N ….
N

N

N

N

N

N

DATUM uitspraak

N

N

D

M

J

NIS-CODE
overschrijving
N N N N

N

DATUM overschrijving
D

CODE
BS
N N

N

D

M

J

J

J

J

*

Aanv.Reg.
+ N N

of
Aanv.Reg.
+ N N
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N

h. Vereenvoudigde structuur voor de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed
en van goederen
O.C.

I.T.

N

1

2

*

CODE
rechtbank
N

N

CODE
BS
N N

D. DATUM
0

N

D

D

M

M

J

NIS-CODE uitspraak
N

N

N

D

D

M

J

J

*

COMMENTAAR
X X
X

J

J

N

D

M

J

NIS-CODE
overschrijving
N N N N

N

J

N

N

N

N

J

J

J

DATUM uitspraak

N

DATUM overschrijving
M

J

AKTENR. BS

N

D

M

J

*

Aanv.Reg.
+ N N

of
Aanv.Reg.
+ N N

i.

Structuur echtscheiding buitenland
O.C.

I.T.

N

1

N

CODE
BS
N N

D. DATUM
2

0

N

D

D

IDENTIFICATIE NR.
N N N N N N

N.I.S. of
landencode
N N N N

Opmerking:

IT120 – Versie 06.01.2021

M

N

M

N

J

J

J

N

N

N

J

*

*

AKTENR.
N

N

N

N

DATUM OVERSCHRIJVING
D D M M J J J

COMMENTAAR (landencode)
N

*

X

X

X

(NNN)

- de datum van overschrijving is in principe gelijk aan de eerste datum.
- indien geen commentaar het woord “te” inbrengen.
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J

Opmerkingen
-

Bij gebruik van de dienstcode 1 is het mogelijk een I.T. 120 met code 30 (weduwschap) in te
voeren, die dezelfde datum heeft als de laatste informatie 120 in het dossier met code 20, 25, 26,
40, 41, 50 of 51.
Dit geval is voorzien om een weduwschap op te nemen dat plaatsvond op de dag van het
huwelijk, op de dag van de overschrijving van een vonnis of arrest in het register van de
burgerlijke stand (nietigverklaring van het huwelijk, putatief huwelijk, echtscheiding en scheiding
van tafel en bed en van goederen die plaatsvonden vóór 1 oktober 1994, of op de dag waarop het
vonnis dat de burgerlijke staat wijzigt in kracht van gewijsde is getreden (echtscheiding en
scheiding van tafel en bed en van goederen die na 30 september 1994 plaatsvonden).

-

De code van de burgerlijke staat moet verenigbaar zijn met de voorgaande code burgerlijke staat
die in het dossier aanwezig is :
Vorige code is :
niets
niets, 10, 25, 26, 30, 40, 41
niets, 20, 50, 51
niets, 20, 50, 51, 25
niets, 20, 50, 51
niets, 20, 50, 51
niets, 20
niets, 20, 25

In te voeren
code mag zijn :
10
20
25
26
30
40, 41
50, 51
10

Deze controles worden enkel voor Belgen uitgevoerd.
beperkt tot het nazicht van de opeenvolgende codes.
-

-

Volgende code mag zijn :
20, niets
25, 26, 30, 40, 41, 50, 51, niets
20, 26, niets
20, niets
20, niets
20, niets
25, 26, 30, 40, 41, niets
20

Voor vreemdelingen is de controle

Indien het identificatienummer van de echtgenoot reëel is en indien de code “burgerlijke staat” van
de bijwerking 30 is (weduwschap), moet de datum van deze bijwerking gelijk zijn aan de datum
van het I.T. 150 (overlijden) in het dossier van de overleden echtgenoot.
O.C. 13 : indien speciale structuur in nr. 310 e . gebruikt wordt :
met het cijfer 1, wordt enkel de 1e informatie op die datum geannuleerd.
met het cijfer 2, wordt enkel de 2e informatie op die datum geannuleerd.
met het cijfer 3, wordt enkel de 3e informatie op die datum geannuleerd.
Wat de codes 41 en 51 betreft, die gebruikt worden voor de echtscheiding en de scheiding van
tafel en bed en van goederen van na 1 oktober 1994, dienen volgende punten aangestipt te
worden :
•

de controle voor code 41 zijn dezelfde als voor code 40;
de controle voor code 51 zijn dezelfde als voor code 50.

•

De codes 40 en 50 kunnen gebruikt worden met informatiedatums van vóór 1 oktober 1994.
De code 41 en 51 kunnen gebruikt worden met informatiedatums recenter dan 30 september
1994.

•

Het type rechtbank wordt als volgt bepaald : code 1 voor de rechtbank van eerste aanleg –
code 2 in geval van beroep.

•

Het is onmogelijk een oude structuur met code 40 of 50 door middel van code 11 te verbeteren
in een nieuwe structuur met code 41 of 51. Dient dit te gebeuren, dan moet men de oude
structuur verwijderen met code 13 en de nieuwe structuur invoeren met code 10.
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•

Bij de operatiecode 20 moet worden nagegaan welke de code BS (burgerlijke staat) in het
dossier is. Is deze 40 of 50, dan dient de nieuwe informatiedatum vóór 1 oktober 1994 te
liggen. Is deze code 41 of 51, dan dient de informatiedatum na 30 september 1994 te liggen.
Voor toevoeging in historiek met code 17 gelden dezelfde regels.

•

De verbetering van het aktenummer van de burgerlijke stand door middel van code 25 blijft
mogelijk voor de beide structuren bestemd voor de echtscheiding en de scheiding van tafel en
bed en van goederen.

Autogeneraties.
-

Indien de code burgerlijke staat van de bijwerking 20 is, het identificatienummer van de
echtgenoot reëel is, en indien het dossier van deze echtgenoot een informatie 100 (plaats en
datum van geboorte) bevat, zal de informatie 121 bijgewerkt worden.

-

Indien de code burgerlijke staat van de bijwerking 20, 40, 41, 50 of 51 is – waarbij de betrokken
persoon een vrouw is – en het identificatienummer van de echtgenoot reëel is, zal de bijwerking
van de informatie 120 in het dossier van deze echtgenoot door generatie geschieden.

-

Na de invoering van een huwelijk in het informatietype 120 met betrekking tot de burgerlijke staat,
controleert het programma of er reeds een gezinsverband tussen de betrokken personen bestaat
in het IT140/141 voor de gezinssamenstelling.
Indien dit het geval is, zal de bestaande gezinsverband automatisch gesupprimeerd worden, en
wordt een plaats in het gezin met code 02 – echtgenoot/echtgenote – gecreëerd op de datum van
het huwelijk.
Indien u vaststelt dat deze autogeneratie niet werd gerealiseerd, moet deze bijwerking manueel
uitgevoerd worden.

Model 7ter: Notificatie van een huwelijk via elektronische post.
Volgens artikel 6 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en
het vreemdelingenregister (B.S. van 15 augustus 1992), en volgens nummer 62 van de
Algemene onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de
bevolkingsregisters, worden de akten van de burgerlijke stand betreffende de personen die niet
ingeschreven zijn in de gemeente, binnen acht dagen na de datum ervan, bij afschrift of uittreksel
bezorgd aan de gemeente waar die personen in de registers zijn ingeschreven.
In sommige gevallen zijn lange termijnen nodig voor het doorzenden van de informatie van de
ene gemeente naar een andere.
Het model 7ter heeft tot doel de termijn voor het inbrengen van de informatie met betrekking tot
het huwelijk (IT120) in de bevolkingsregisters en in het Rijksregister aanzienlijk in te korten. De
hogergenoemde procedure blijft verder van kracht; zij wordt niet vervangen door het gebruik van
het model 7ter (huwelijk).
Het versturen van het model 7ter (huwelijk) behoort onbetwistbaar tot de bevoegdheid van de
gemeentelijke bevolkingsdienst. De procedure geldt enkel als aanbeveling aan de gemeenten.
Naar analogie van het model 7bis (overlijden) wordt het model 7ter (huwelijk) via de elektronische
post van het Rijksregister – PUBEXI – doorgestuurd. De toepassing omvat zowel een bericht
voor de kennisgeving van het huwelijk, als een bericht voor de annulatie van een eerder
doorgestuurde informatie.
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Het komt de gemeente van beheer toe de geldigheid van de informatie te beoordelen, en na te
gaan of het model 7ter (huwelijk) volledig en op een coherente wijze werd ingevuld.
De informatie met betrekking tot het huwelijk mag door de gemeente van beheer worden
ingevoerd, zelfs wanneer het nummer van de huwelijksakte ontbreekt. Het aktenummer kan later
toegevoegd worden door middel van operatiecode 25.
De structuur voor de toevoeging of verbetering van een aktenummer ziet er als volgt uit:

2

O.C.
5

I.T.

D
0 D

D

M

DATUM
M J
J

AKTE NR.
J

J

De datum is die van de informatie in het dossier waarvoor een aktenummer moet ingebracht worden.
Het dossier van de partner wordt bijgewerkt via autogeneratie.

Burgerlijke staat: Akten van bekendheid.
In bepaalde door de wet voorziene gevallen, in het bijzonder in het geval bedoeld in artikel 70 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan een beroep gedaan worden op de procedure voor het
opstellen van een akte van bekendheid, in het bijzonder wanneer betrokkene niet in de
mogelijkheid is om een akte van de burgerlijke stand voor te leggen.
De akte van bekendheid heeft dus enkel een aanvullend karakter.
De akten van de burgerlijke stand kunnen geenszins op algemene wijze vervangen worden door
een akte van bekendheid (de akten van overlijden kunnen niet vervangen worden door een akte
van bekendheid).
In de gevallen waar zij door de wet opgelegd worden, vormen de akten van de burgerlijke stand
inderdaad het enige bewijs van de staat van de personen.
Indien de gevolgde procedure echter volgens de wet verliep, in de daarin limitatief opgesomde
gevallen, heeft de akte van bekendheid dezelfde waarde als een akte van de burgerlijke stand
voor al de feiten die als bekend worden beschouwd.
Er moet dus met de vermeldingen in de akte van bekendheid die een akte van geboorte vervangt,
rekening gehouden worden met de namen, de voornamen, de afstamming, en de geboortedatum.
Het bestaande dossier moet eventueel gewijzigd worden of, in voorkomend geval,
gehercollecteerd worden.

Nietigverklaring van akten.
Het invoeren van een vernietiging van een echtscheidingsvonnis is inderdaad niet als dusdanig
opgenomen in de structuren voor het invoeren van de informatiegegevens met betrekking tot de
burgerlijke staat (IT120).
De vernietiging heft echter de rechtsgevolgen op van het vonnis van de echtscheiding; men moet er
dus vanuit gaan dat de echtscheiding niet heeft plaatsgevonden.
De informatie die met betrekking tot de echtscheiding was opgenomen in het dossier van de
betrokkenen mag dus volledig worden verwijderd.
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