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Algemeenheden
Met toepassing van de wet van 9 mei 2007 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de
afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden (B.S. van 21 juni 2007) werden een aantal
artikelen van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd, evenals de vermelding van het informatietype bedoeld in
artikel 3, eerste lid, 6°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen.
Onder genoemd informatietype wordt voortaan opgenomen “de plaats en datum van het overlijden, of, in
het geval van een verklaring van afwezigheid, de datum van de overschrijving van de beslissing
houdende verklaring van afwezigheid”.
Het I.T. 150 bevat de plaats en de datum van het overlijden, of de plaats en de datum die zijn
vastgesteld in de gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden.
Het I.T. 151 bevat de informatie met betrekking tot de beslissing houdende verklaring van afwezigheid.
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HET OVERLIJDEN
Samenstelling
Deze informatie omvat de volgende gegevens:

De datum van overlijden.
-

De datum van overlijden is de datum waarop het overlijden werkelijk geschiedde en niet de datum
van de aangifte ervan. Deze datum kan ook ingevoerd worden indien hij gelijk is aan de
geboortedatum of de datum van het huwelijk.

-

Onbekende datum van overlijden (8 nullen), evenals het gebruik van nullen voor een onvolledige
datum is uitgesloten.

Het nummer van de akte.
-

Dit nummer wordt vermeld in 4 cijfers, eventueel links met nullen aan te vullen. Het nummer van de
akte is dit van de gemeente van overlijden en niet van de gemeente van beheer (woonplaats).

-

Is het nummer van de akte onbekend, dan 4 nullen schrijven.

Het uur van overlijden.
Het uur van het overlijden zoals vermeld in de overlijdensakte; het uur wordt weergegeven in 4 cijfers
voor het uur en de minuten (UUMM).

De plaats van overlijden.
-

De plaats van overlijden is de plaats waar het overlijden werkelijk gebeurde en niet de gemeente
van beheer (woonplaats). Deze gebeurtenis wordt eveneens ingeschreven in het daartoe bestemd
register van de gemeente van overlijden.

-

Doet het feit zich voor in een Belgische gemeente, zelfs een afgeschafte gemeente (bijvoorbeeld
ingevolge fusie), dan steeds de N.I.S.-code van deze gemeente gebruiken.

-

Voor de Belgische gemeenten waaraan door het Nationaal Instituut van de Statistiek geen N.I.S.code werd toegekend, dient de plaats voluit te worden vermeld, gevolgd door de landencode van
België tussen haakjes in 3 cijfers (150).

-

In bepaalde gemeenten moet het district als plaats worden vermeld in de akten van de burgerlijke
stand.

-

Is de gebeurtenis in het buitenland geschied, de plaats voluit schrijven, gevolgd door de landencode
in 3 cijfers tussen haakjes. Is de plaats onbekend, dan enkel de landencode in 3 cijfers tussen
haakjes vermelden.

De bron.
Dit is de vermelding van het feit of de informatie met betrekking tot het overlijden werd ingevoerd door
de dienst burgerlijke stand van de gemeente van overlijden (code 1) of door de gemeente van verblijf
(code 0) in het kader van het project e-Death van het Rijksregister.
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Structuren
Met vermelding van de N.I.S.-code.
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Toegelaten codes :
-

Operatiecode (O.C.)
Dienstcode (D.)
Informatiedatum
Aktenummer
Uur
N.I.S.-code

:
:
:
:
:
:

10, 13 (niet voor de gemeenten – enkel Rijksregister) en 25.
0
is de datum van overlijden.
is vermeld in 4 cijfers, gebeurlijk links met nullen aan te vullen.
4 tekens voor uur en minuten (UUMM)
is vermeld in 5 cijfers.

Met vermelding van de plaats.
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IT
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5
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0

0

UUR
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U
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M

INFORMATIEDATUM

M

D

D

M

M

J

J

AKTENUMMER
J

J

N

N

N

N

Voluit geschreven benaming
X

X

max. 40 alfanumerieke tekens

Toegelaten codes :
-

Wat betreft operatiecode, dienstcode, informatiedatum en aktenummer, zie structuur hierboven.
Plaats :

vermelding van de plaats van overlijden, gevolgd door de landencode tussen
haakjes in 3 cijfers.
Dit gegeven mag maximaal 40 alfanumerieke tekens tellen met inbegrip van de
landencode.
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Voorbeelden :
1. Persoon overleden op 19 juli 2016, om 23u11, te Knokke-Heist; aktenummer 321
10/150/0/19072016/0321/2311/31043/1
2. Persoon overleden op 30 april 2015 in Toulon te Frankrijk:
10/150/0/30042015/0000/*/9999/Toulon (111)

Controles :
Correcte vermelding van het uur tussen 00:00 en 23:59.
Een onbekend uur wordt ingevoerd met 99:99.

Afdruk in de dossiers
Met NIS-code
Transactie 79
F
150 08.12.1989 Décédé(e) à Lennik à 10 :10 Acte no : 0077
N
150 08.12.1989 Overleden te Lennik om 10 :10 Akte no : 0077
D
150 08.12.1989 Sterbefall im Lennik bei 10 :10 Akte no : 0077
Transactie 61
F
150(DEC) 08.12.1989 0077 Lennik à 10 :10
N
150(OVL) 08.12.1989 0077 Lennik om 10 :10
D
150(STF) 08.12.1989 0077 Lennik bei 10 :10

Met grafiek
Transactie 79
F
150 08.12.1989 Décédé(e) à Verdun France à 10 :10 Acte no : 0077
N
150 08.12.1989 Overleden te Verdun Frankrijk om 10 :10 Akte no : 0077
D
150 08.12.1989 Sterbefall im Verdun Frankreich bei 10 :10 Akte no : 0077

Transactie 61
F
150(DEC) 08.12.1989 0077 Verdun France à 10 :10
N
150(OVL) 08.12.1989 0077 Verdun Frankrijk om 10 :10
D
150(STF) 08.12.1989 0077 Verdun Frankreich bei 10 :10
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Registratie door de ambtenaar van de burgerlijke stand
Met toepassing van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve
vereenvoudiging (B.S. 31.12.2013) werd een nieuw artikel 4bis ingevoegd in de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.
Artikel 4bis bepaalt het volgende: “De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de
akte van burgerlijke stand werd opgesteld registreert in het Rijksregister de informatiegegevens vermeld
in artikel 3, eerste lid, en opgenomen in deze akte.”
Deze aanpassing houdt dus een wettelijke bekrachtiging in van het project e-Death Rijksregister.
1

Het koninklijk besluit van 5 december 2014
nieuwe artikel 4bis.

(B.S. van 22 december 2014), geeft uitvoering aan dit

Overeenkomstig de bepalingen van voormeld koninklijk besluit wordt het overlijden dus ingevoerd “aan
de bron”: de dienst burgerlijke stand van de gemeente van overlijden voert, na het opstellen van de
overlijdensakte, in het Rijksregister de informatie van de overlijdensakte in. Deze registratie gebeurt
automatisch en onder gestructureerde vorm door middel van een geïntegreerde software
bevolking/burgerlijke stand.

Annulatie van de eID.
Bij nota van 16 augustus 2012 werd u op de hoogte gebracht van aanpassingen aan de programma’s van Belpic:
•

de annulatie van de eID wordt opnieuw mogelijk gemaakt voor de gemeente van verblijf op het ogenblik van
het overlijden.

•

er is geen automatische opvolging/bijwerking van deze dossiers door het Rijksregister. De bijwerkingen
moeten manueel uitgevoerd worden door de gemeente van verblijf.

•

de annulatie via de Belpic-toepassing moet zo spoedig mogelijk na kennisneming van het feit worden
uitgevoerd, en in ieder geval binnen de maand na de datum van het overlijden (= datum van het IT001).

•

is deze termijn overschreden, dan moet de annulatie aangevraagd worden bij de regionale afvaardiging die
bevoegd is voor uw provincie.

•

er wordt geen onderscheid gemaakt of het een kaart van vreemdelingen dan wel van Belgen is.

•

de gemeente van verblijf moet verplicht de eID terugvragen bij de aangifte van het overlijden.

Bijwerkingen na het invoeren van het IT150
De gemeente van overlijden kan enkel het IT150 bijwerken tot één maand na de datum van overlijden.
De gemeente van verblijf kan de IT 010, 110, 120, 140, 141 en 150 bijwerken tot één maand na de datum van
overlijden.
Is deze termijn overschreden, dan moet de bijwerking van het dossier aangevraagd worden bij de regionale
afvaardiging die bevoegd is voor uw provincie, mits voorlegging van de nodige officiële bewijsstukken.

1

Koninklijk besluit van 5 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare
overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, teneinde de
procedure en de modaliteiten voor de verificatie van de opname in het Rijksregister door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de in de
akten van burgerlijke stand opgenomen gegevens, te regelen.
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Toevoeging of verbetering aktenummer met OC 25
De gemeente van verblijf kan het aktenummer toevoegen door middel van de operatiecode 25.

Toevoeging of verbetering van het uur van overlijden met OC 27
O.C.
2

I.T.
7

1

D
5

0

0

INFORMATIEDATUM
D

D

M

M

J

UUR
J

J

J

U

U

M

M

De aanpassing van de gegevens betreffende de geboorte kan uitgevoerd worden met een OC11.

Autogeneraties
-

De invoering van het I.T. 150 heeft tot gevolg dat indien de overleden persoon gehuwd of
gescheiden van tafel en bed was en in het I.T. 120 (burgerlijke staat) van zijn dossier een reëel
identificatienummer van zijn partner aanwezig is, automatisch in het I.T. 120 van de partner het
weduwschap (code 30) wordt ingebracht.

-

De invoering van het I.T. 150 heeft tot gevolg dat, indien de overleden persoon een gezinslid was
(I.T. 141 in zijn dossier), automatisch de samenstelling van het gezin van de referentiepersoon (I.T.
140 in zijn dossier) wordt aangepast : de overleden persoon wordt gesupprimeerd bij de
referentiepersoon van het gezin.
De eerste twee leden zijn eveneens toepasselijk op de huwelijken tussen personen van hetzelfde
geslacht.

-

De invoering van het I.T. 150 heeft tot gevolg dat het I.T. 001 (hoofdverblijfplaats) van de overleden
persoon automatisch wordt aangepast : vermelding van de term "overleden" (bijzondere code
99990) in het I.T. 001 op datum van overlijden. De laatste gemeente van beheer krijgt een R-kaart
ter controle van de gegevens van het overlijden.

-

De invoering van het IT 150 genereert, in voorkomend geval, een automatische stopzetting van de
wettelijke samenwoning.

-

Bij het invoeren van een IT150 wordt een actieve IT132 vervallen verklaard.
Indien we te maken hebben met de gevallen van volmacht (code 2 en 4) dan moet het actieve
IT132 bij het dossier waarvan het nationaal nummer, naargelang het geval van de volmachtgever
of volmachtdrager, terug te vinden is in het actieve IT132 van het basisdossier (bijwerking),
eveneens vervallen verklaard worden.

Controles
De code “BRON” moet een cijfer zijn, gelijk aan 0 of 1.
Indien de code “BRON” gelijk is aan 1, moet de NIS-code van de sleutel die de transactie uitvoert
gelijk zijn aan de NIS-code die in de informatie wordt opgenomen: de gemeente die het dossier
bijwerkt is de gemeente van overlijden.
Er wordt rekening gehouden met eventuele districten: de NIS-code die wordt opgenomen in de
structuur kan toebehoren aan een district van de gemeente die de sleutel beheert.
Indien de code “BRON” gelijk is aan 0 : huidige procedure die niet verandert.
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GERECHTELIJKE BESLISSING TOT VERKLARING VAN OVERLIJDEN
(zie de artikelen 126 tot 135 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de wet van 9 mei 2007 tot wijziging
van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden).

Samenstelling
Deze informatie wordt gekenmerkt door het IT 150 en zij omvat de datum van overlijden die vastgesteld
is in de gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden, een code voor het type van beslissing die
aanduidt dat het gaat om een gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden, de refertes van de
gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden, de datum van de overschrijving van de gerechtelijke
beslissing tot verklaring van overlijden in de akten van de burgerlijke stand, de NIS-code van de
gemeente waar de akte werd overgeschreven (laatste woonplaats van de overledene of de stad Brussel
ingeval hij nooit een woonplaats heeft gehad in België).
•

Informatiedatum :

De datum van overlijden; de datum van overlijden wordt
vastgesteld in de gerechtelijke beslissing tot verklaring van
overlijden;

•

Code type van beslissing (C.T.) :

Code 1 = gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden.

•

Datum overschrijving :

De datum van de overschrijving van de gerechtelijke beslissing
tot verklaring van overlijden.

•

NIS-code :

De NIS-code van de gemeente waar de akte werd
overgeschreven.
De laatste woonplaats van de overledene of de stad Brussel
ingeval hij nooit een woonplaats heeft gehad in België.

•

Refertes :

De refertes van de gerechtelijke beslissing tot verklaring van
overlijden.
Rechtscollege dat uitspraak deed en de datum van de
beslissing: maximum 40 alfanumerieke tekens.

Structuur
O.C.
1

0

D

Toegelaten codes:

1

D

I.T.
5

0

D.
0

Datum overschrijving
M M J
J
J

- Operatiecode :

- Dienstcode:
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J

D

N

INFORMATIEDATUM
M
M
J
J
NIS-code
N
N N

J

J

C.T.
1

Refertes (max. 40 tekens)
N

*

10.
De operatiecode 13 is niet toegelaten voor de
gemeenten, enkel voor de diensten van het
Rijksregister.
0.
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Voorbeeld.
De rechtbank van eerste aanleg van Leuven velt op 23 juli 2007 een vonnis dat het overlijden
vaststelt op 15 mei 2003 van een persoon ingeschreven in de bevolkingsregisters van Leuven. Het
beschikkend gedeelte van het vonnis wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand
te Leuven op 28 september 2007.
10/150/0/15052003/1/28092007/24062/*/REA Leuven 23072007

Autogeneraties
De invoering van een IT 150 van een gerechtelijke verklaring van overlijden (code type beslissing 1)
heeft tot gevolg dat:
-

indien de overleden persoon gehuwd of gescheiden van tafel en bed was en in het I.T. 120
(burgerlijke staat) van zijn dossier een reëel identificatienummer van zijn partner aanwezig is,
automatisch in het I.T. 120 van de partner het weduwschap (code 30) wordt ingebracht.

-

indien de overleden persoon een gezinslid was (I.T. 141 in zijn dossier), automatisch de
samenstelling van het gezin van de referentiepersoon (I.T. 140 in zijn dossier) wordt aangepast : de
overleden persoon wordt gesupprimeerd bij de referentiepersoon van het gezin.

-

het I.T. 001 (hoofdverblijfplaats) van de overleden persoon automatisch wordt aangepast :
vermelding van de term "overleden" (bijzondere code 99990) in het I.T. 001 op datum van overlijden.
De laatste gemeente van beheer krijgt een R-kaart ter controle van de gegevens van het overlijden.

BESLISSING TOT VERBETERING VAN DE AKTE VAN DE BURGERLIJKE STAND
(Artikelen 133, derde lid en 134 van het Burgerlijk Wetboek)

Samenstelling
Deze informatie wordt gekenmerkt door het IT 150 en zij omvat de datum van de overschrijving van de
beslissing tot verbetering van de akte van de burgerlijke stand (meer bepaald ingeval het bewijs
geleverd wordt dat de overleden verklaarde persoon nog in leven is), evenals de refertes van het vonnis
en de NIS-code van de gemeente van de overschrijving.
•

Informatiedatum :

De datum van de overschrijving van de beslissing tot
verbetering van de akte van de burgerlijke stand;

•

Code type beslissing (C.T.) :

code 2 = beslissing tot verbetering van de akte van de
burgerlijke stand;

•

NIS-code 1 :

de NIS-code van de gemeente waar de overschrijving in de
akten van de burgerlijke stand plaatsheeft;

•

NIS-code 2 :

de NIS-code van de nieuwe gemeente van verblijf

•

Refertes :

De refertes van de beslissing tot verbetering: rechtscollege dat
het vonnis heeft geveld en de datum ervan (max. 40 tekens).
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Structuur
O.C.
1

0

1

NIS-code 1
N
N
N

I.T.
5

N

D.
0

0

N

D

D

NIS-code 2
N
N
N

M

Informatiedatum
M
J
J

J

J

C.T.
2

Refertes (max. 40 tekens)
N

N

*

Toegelaten codes.
-

Operatiecode :

-

Dienstcode: 0.

10.
De operatiecode 13 is niet toegelaten voor de gemeenten, enkel voor de
diensten van het Rijksregister.
0

Voorbeeld.
Als gevolg van het opnieuw verschijnen van een persoon die overleden werd verklaard bij gerechtelijke
verklaring, werd een vonnis tot verbetering van de akte van de burgerlijke stand uitgesproken op 15 mei
2007 door de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Deze beslissing werd overgeschreven in de
registers van de burgerlijke stand te Leuven op 1 juli 2007, en betrokkene is ingeschreven te Brussel.
10/150/0/01072007/2/24062/21004/REA Leuven op 15052007

Autogeneraties
Het invoeren in het IT 150 van een beslissing tot verbetering van een akte van de burgerlijke stand (code
type beslissing 2) heeft tot gevolg dat de informatie “overlijden” automatisch gesupprimeerd wordt op de
datum van de overschrijving van de beslissing, en dat een nieuwe informatie “gemeente van verblijf
(IT001) wordt gegenereerd.
Opmerking:
De gemeente waar betrokkene zijn verblijf gevestigd heeft zorgt voor de bijwerking van het
informatietype 020 (adres).
Het huwelijk blijft ontbonden.

Opmerkingen
-

Wanneer een dossier een informatie overlijden bevat, kan de gemeente in het IT 150 enkel nog het
aktenummer bijwerken of de beslissing tot verbetering van de akte van de burgerlijke stand
invoeren.
Andere wijzigingen aan het I.T. 150 (verbeteringen, annulaties, ...), alsmede bijwerkingen van
andere informaties in het dossier van de overleden persoon nog slechts geschieden door het
regionaal bureau van het Rijksregister. De laatste gemeente van beheer vraagt de desbetreffende
bijwerkingen voorzien van de nodige handtekeningen en het gemeentezegel.

-

Een identificatienummer dat toegekend werd, mag niet hergebruikt worden.
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Model 7bis – Notificatie van een overlijden
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 7bis heeft tot doel de termijn voor het inbrengen van de informatie met betrekking tot
het overlijden (IT150) 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 7bis (overlijden).
Het versturen van het model 7bis (overlijden) behoort onbetwistbaar tot de bevoegdheid van de
gemeentelijke bevolkingsdienst. De procedure geldt enkel als aanbeveling aan de gemeenten.
Het model 7bis (overlijden) wordt via de elektronische post van het Rijksregister – PUBEXI –
doorgestuurd. De toepassing omvat zowel een bericht voor de kennisgeving van het overlijden,
als een bericht voor de annulatie van een eerder doorgestuurde informatie.
Het komt de gemeente van beheer toe de geldigheid van de informatie te beoordelen, en na te
gaan of het model 7bis (overlijden) volledig en op een coherente wijze werd ingevuld.
De informatie met betrekking tot het overlijden mag door de gemeente van beheer worden
ingevoerd, zelfs wanneer het nummer van de overlijdensakte 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

1

I.T.
5 0

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.
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