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Onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens in het Rijksregister.
– IT 120: Burgerlijke staat – code 80 (Partnerschap) en code 81 (Beëindiging
partnerschap).

Mevrouwen,
Mijne heren,

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.
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.
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U kunt een onderhoud met een ambtenaar van de dienst verkrijgen.

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).
Voor de gedetailleerde informatie betreffende deze structuren verwijs ik u naar het nummer
310 van de brochure “Onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens”.
De aanpassing van de programma’s zal worden doorgevoerd op donderdag 6 juli 2006.

Hoogachtend,

Namens de Minister van Binnenlandse Zaken:
De Directeur-generaal,

L. VANNESTE.
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