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I.T. 122 –  HUWELIJKSCONTRACTEN EN VERMOGENSRECHTELIJKE 

CONTRACTEN 
 

 

Algemeenheden 
 
 

Nieuwe reglementaire bepalingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters maken het 
mogelijk in deze registers de facultatieve verklaring van het bestaan van een huwelijkscontract of een 
vermogensrechtelijk contract op te nemen, evenals de eventuele mededeling van deze informatie aan 
derden. 
 
Het betreft, in onderhavig geval, het koninklijk besluit van 12 juni 1996 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 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van 
informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister (Belgisch Staatsblad van 27 
augustus 1996).  Voornoemd koninklijk besluit van 12 juni 1996 werd gewijzigd door het koninklijk besluit 
van 5 september 1996 met hetzelfde onderwerp, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 3 
oktober 1996. 
 
De algemene onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en 
het vreemdelingenregister (Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1992) werden aangepast met toepassing 
van de omzendbrief van 14 oktober 1996 van de Directie van de Verkiezingen en van de Bevolking 
(Facultatieve vermelding van huwelijkscontracten en vermogensrechtelijke contracten in het 
gemeentelijk bevolkingsregister - Referte III.21/721.40.016/96). 

 
* * 

 
De facultatieve verklaring van het bestaan van een huwelijkscontract of een vermogensrechtelijk 
contract, die dient als aanvulling op de vermelding met betrekking tot de burgerlijke staat, moet 
opgenomen worden in een specifiek informatietype (IT. 122), met het oog op de registratie ervan in het 
Rijksregister van de natuurlijke personen. 
 
De procedure voor het opnemen van de facultatieve verklaring van een huwelijkscontract of een 
vermogensrechtelijk contract in de bevolkingsregisters wordt beschreven in de bovengenoemde 
omzendbrief van 14 oktober 1996. 
 

* * 
 

Op 1 september 2015 traden een aantal bepalingen van de wet van 14 januari 2013 houdende diverse 
bepalingen inzake werklastvermindering binnen Justitie in werking (B.S. van 1 maart 2013). 
 
Meer bepaald moeten vanaf voormelde datum de huwelijksovereenkomsten, alsook de notariële 
overeenkomsten bij wettelijke samenwoningen, door de notarissen nog uitsluitend geregistreerd worden 
in het centraal huwelijksovereenkomstenregister. 
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Bestanddelen 
 

- de datum van de facultatieve verklaring van het huwelijkscontract of vermogensrechtelijk contract; 
 
- type van contract (C.), namelijk : code 1 : vermogensrechtelijk contract ; 

code 2 : huwelijkscontract. 
 
- de identiteit van de notaris bij wiens minuten het contract werd opgemaakt (N.I.S.-code van de 

administratieve standplaats van de notaris - naam en voornaam van de notaris). 
 

Opmerking  : De termen "notaris", "notaire" en "Notar" worden automatisch afgedrukt;  
zij moeten bijgevolg niet voorafgaan aan de identiteit van de notaris. 

 

Structuur 

Type 1 (operatiecode 10) 
 

O.C. I.T. D. DATUM C. NIS-CODE 
GRAFIEK 

(max. 40 tekens 
1 0 1 2 2 0 D D M M J J J J           

 

Type 2  (operatiecode 13) 
 

O.C. I.T. D. datum van te annuleren info. 
1 3 1 2 2 0 D D M M J J J J 

 
Een historiek is toegelaten bij dit informatietype. 

 
Toegestane operatiecodes : 10 en 13. 
 

Controles 
 

De datum van de verklaring van het vermogensrechtelijk contract die in het Rijksregister wordt 
ingevoerd, moet recenter zijn dan de datum van inwerkingtreding van bovengenoemd koninklijk besluit 
van 5 september 1996, zijnde 3 oktober 1996. 
 
In het geval van een huwelijkscontract mag de verklaring niet ingevoerd worden voor de minderjarigen 
jonger dan 16 jaar. 
Voor de vermogensrechtelijke contracten mag de verklaring niet ingevoerd worden voor de 
minderjarigen jonger dan 18 jaar. 

 

Opmerkingen 
 

Uitzonderlijk kan éénzelfde persoon meerdere vermogensrechtelijke contracten hebben afgesloten die 
gelijktijdig van toepassing zijn.  In dat geval moet de informatie 122 op dezelfde manier geïnterpreteerd 
worden als de informatie 073 of 140. 
 
Als een vermogensrechtelijk contract, daarentegen, een vorig contract annuleert, moet dit laatste 
contract in eerste instantie geannuleerd worden (cf. structuur type 2). 


