I.T. 151 -

De gerechtelijke verklaringen van overlijden en de
administratieve verklaringen van vermoedelijk overlijden
zoals bepaald bij de wet van 20 augustus 1948 betreffende
de verklaringen van overlijden en van vermoedelijk
overlijden, alsmede betreffende de overschrijving en de
administratieve verbetering van sommige akten van
overlijden

Algemeenheden
Deze informatie heeft tot doel de volgende informatie op te nemen:
1.

de beslissing van de vrederechter tot aanstelling van een gerechtelijk bewindvoerder ingeval van
een vermoeden van afwezigheid dat werd vastgesteld door de rechtbank van eerste aanleg. De
beslissing tot vervanging van de gerechtelijk bewindvoerder, de beslissing tot beëindiging van zijn
mandaat of tot wijziging van zijn bevoegdheden wordt eveneens opgenomen in het
bevolkingsregister van de laatste woonplaats van de afwezige (artikel 113, § 3 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 – B. S. van 21 juni 2007).

2.

de datum van de overschrijving van de beslissing houdende verklaring van afwezigheid (zie artikel
3, eerste lid, 6°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen, zoals gewijzigd door 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).

De beslissing houdende verklaring van afwezigheid die in kracht van gewijsde is gegaan, geldt als een
akte van de burgerlijke stand.
Deze laatste kan verbeterd worden ingeval de afwezig verklaarde persoon terugkeert of indien het
bewijs geleverd wordt van zijn bestaan.
Het vonnis houdende verbetering van de akte van de burgerlijke stand wordt eveneens opgenomen in
het IT151.
Het IT151 wordt beschouwd als een wettelijk informatietype.
Een historiek wordt bewaard.
Het I.T. 151 moet ingevoerd worden door de gemeente van verblijf (laatste woonplaats).
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Bestanddelen
De informatie bevat :
Beslissing van de vrederechter:
•

De datum van de beslissing van de vrederechter.

•

Het type van beslissing:
1.
2.
3.
4.

aanwijzing van een gerechtelijk bewindvoerder;
vervanging van de gerechtelijk bewindvoerder;
beëindiging van het mandaat van de gerechtelijk bewindvoerder;
wijziging van de bevoegdheden van de gerechtelijk bewindvoerder.

•

Het identificatienummer in het Rijksregister van de gerechtelijk bewindvoerder of van de nieuwe
bewindvoerder ingeval van een vervanging.

•

de grafiek die de referenties weergeeft van de beslissing van de vrederechter: maximum 40
alfanumerieke tekens.

Beslissing houdende verklaring van afwezigheid:
•

De datum van de overschrijving van de beslissing houdende verklaring van afwezigheid.

•

De code voor het type beslissing: 5 = beslissing houdende verklaring van afwezigheid.

•

de grafiek die de referenties weergeeft van de gerechtelijke beslissing en de datum ervan:
maximum 40 alfanumerieke tekens.

Vonnis ter verbetering van de akte van de burgerlijke stand:
(ingeval de afwezig verklaarde persoon terugkeert of indien het bewijs geleverd wordt van zijn
bestaan nadat de beslissing houdende verklaring van afwezigheid in kracht van gewijsde is gegaan).
•

De datum van de overschrijving van de beslissing tot verbetering.

•

De code voor het type beslissing: 6 = vonnis tot verbetering.

•

de grafiek die de referenties weergeeft van de beslissing tot verbetering en de datum ervan:
maximum 40 alfanumerieke tekens.

Ingeval van een verbetering van het I.T. 151 moet eerst een annulatie van de bestaande informatie
worden doorgevoerd met O.C. 13, waarna de correcte informatie met O.C. 10 kan worden ingevoerd.
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Structuur
1. Beslissing van de vrederechter:
O.C.
1
0

I.T.
1

5

Identificatienummer
N N N N N

D.
0

1

DATUM
D
D

Type
M

M

J

J

J
J
Code type: 1 – 4.

Grafiek (max. 40 tekens)
N

N

N

N

N

N

2. Beslissing houdende verklaring van afwezigheid of beslissing tot verbetering:

O.C.

I.T.

D. DATUM

Type Grafiek (max. 40 tekens)
Code type: 5 – 6.

Toegestane operatiecodes: 10 en 13.

Autogeneratie
Het invoeren van de beslissing houdende de verklaring van afwezigheid (type beslissing 5) in het IT 151
heeft tot gevolg dat het IT001 (gemeente van verblijf) in het dossier van de afwezig verklaarde wordt
gewijzigd. Een informatie “afwezig verklaard” wordt via autogeneratie in het IT opgenomen op de datum
van de overschrijving van de beslissing houdende verklaring van afwezigheid.
Deze informatie stemt overeen met de fictieve NIS-code 99996.
Het invoeren van het IT 151 (type beslissing 5) 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.
Het invoeren van het IT 151 (type beslissing 5) 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 afwezig verklaarde persoon wordt
gesupprimeerd bij de referentiepersoon van het gezin.
Het invoeren in het IT 151 van een beslissing tot verbetering (type beslissing 6) heeft tot gevolg dat de
informatie “afwezig verklaard” in het IT 001 automatisch gesupprimeerd wordt op de datum van de
overschrijving van de beslissing.
Het huwelijk blijft ontbonden.
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