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BETREFT: Huwelijk en wettelijke samenwoning - vereenvoudiging van de formaliteiten

Geachte Dames en Heren,

De wet van 3 december 2005 tot wijziging van de artikelen 64 en 1476 van het
Burgerlijk Wetboek en artikel 59/1 van het Wetboek van zegelrechten met het oog op de
vereenvoudiging van de formaliteiten voor het huwelijk en de wettelijke samenwoning is in
werking getreden op 1 februari 2006.
Een omzendbrief van de Minister van Justitie d.d.8 december 2005 (Belgisch
Staatsblad van 16 januari 2006) heeft de draagwijdte van deze wettelijke bepaling nader
bepaald wat de wijze betreft waarop de administratieve vereenvoudiging doorgevoerd
wordt voor de burgers, t.t.z. de vrijstelling van de voorlegging van sommige documenten,
en waarop deze documenten vervangen worden door gebruik te maken van het
Rijksregister van de natuurlijke personen.
Wat de stukken betreft die gevoegd worden bij de huwelijksaangifte, zal de
ambtenaar van de burgerlijke stand ermee belast worden het bewijs van nationaliteit te
leveren,alsmede het bewijs van ongehuwde staat en het bewijs van inschrijving van de
toekomstige echtgenoten in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister.
Om dit uit voeren, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand het Rijksregister
van de natuurlijke personen raadplegen en hij zal zelf de uittreksels uit het genoemd
register halen door middel van de operatiecodes 001, 002, 003 en 004, te weten:

1. Operatiecode 002.

Park Atrium - Koloniënstraat 1000 Brussel
http://www.rijksregister.fgov.be
U kunt een onderhoud met een ambtenaar van de dienst verkrijgen.

Rijksregister
Uittreksel uit het Rijksregister om, met het oog op de huwelijksaangifte, de nationaliteit
vast te stellen
De heer, Mevrouw,…. (naam, voornamen), geboren op ….
(geboortedatum),……………………….(identificatienummer bij het Rijksregister), is van
……………………………nationaliteit.
(uittreksel dat eensluidend is met de informatiegegevens die bewaard worden in
het Rijksregister van de natuurlijke personen).
2.

Operatiecode 003.

Rijksregister
Uittreksel uit het Rijksregister om, met het oog op de huwelijksaangifte, de ongehuwde
staat te bewijzen(1)
De heer, Mevrouw,…………….. (naam, voornamen), geboren op……………. ….
(geboortedatum), ………………………… (identificatienummer bij het Rijksregister), is
ongehuwd.
(uittreksel dat eensluidend is met de informatiegegevens die bewaard worden in
het Rijksregister van de natuurlijke personen).
3. Operatiecode 004.
Rijksregister

Uittreksel uit het Rijksregister om, met het oog op de huwelijksaangifte, de inschrijving in
de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister te bewijzen
De heer, Mevrouw,…. (naam/voornamen), geboren op
….(geboortedatum),………………….. (identificatienummer bij het Rijksregister), is
ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de
stad/gemeente ……(volledig adres).
(Uittreksel dat eensluidend is met de informatiegegevens die bewaard worden in
het Rijksregister van de natuurlijke personen).

*
*

*

De verschillende gegevens kunnen samengebracht worden op één enkel
uittreksel door gebruik te maken van de operatiecode 001. Het verkregen document ziet
er zo uit:
(1)

Enkel uitgereikt wanneer het IT 120 een code 10 bevat; in de andere gevallen : verwerping.

2

Rijksregister

Uittreksel uit het Rijksregister dat, met het oog op de huwelijksaangifte, ertoe
bestemd is de nationaliteit,de ongehuwde staat en de inschrijving in het
bevolkingsregister of vreemdelingenregister te bewijzen.
De heer, Mevrouw,…. (naam/voornamen), geboren op
….(geboortedatum),…………………………(identificatienummer bij het Rijksregister), heeft
de ………………………. nationaliteit, is ongehuwd en ingeschreven in het
bevolkingsregister/of het vreemdelingenregister van de
stad/gemeente…………………………………………………..(volledig adres).
(uittreksel dat eensluidend is met de informatiegegevens die bewaard worden in
het Rijksregister van de natuurlijke personen)

*
*

*

Wat de stukken betreft die moeten deel uitmaken van het dossier voor wettelijke
samenwoning, dient de operatatiecode 005 gebruikt te worden. Het verkregen document
ziet er als volgt uit:
Rijksregister

Uittreksel uit het Rijksregister om, met het oog op de aangifte van wettelijke
samenwoning, de ongehuwde staat en de afwezigheid van wettelijke samenwoning te
bewijzen
De heer, Mevrouw,…. (naam en voornamen), geboren op ….
(geboortedatum),………………………...(identificatienummer bij het Rijksregister), is
ongehuwd en niet gebonden door een aangifte van wettelijke samenwoning.
(uittreksel dat eensluidend is met de informatiegegevens die bewaard worden in
het Rijksregister van de natuurlijke personen).

*
*

*

Er dient onderstreept dat de volledige structuur van de aanvragen om uittreksels
de volgende is:

Sleutel/spatie/34 (transactiecode)/spatie/ nationaal nummer/spatie/operatiecode: 001/ spatie/taal (Nl)
002
003
004
005
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De uitgave van de voornoemde uittreksels is niet mogelijk voor personen die
ingeschreven zijn in het wachtregister of in de consulaire registers.

4

Ter herinnering staan de verwerpingscodes, die verbonden zijn met de
transactiecode 34, hieronder vermeld.

Operatiecode

Verwerping

001

500
501
502
503

Niet in ongehuwde staat
Geen IT 120 in het dossier
Geen inschrijving in het bevolkingsregister , noch in het
wachtregister
Geen IT 031 (nationaliteit) in het dossier

002

503

Geen IT 031 (nationaliteit) in het dossier

003

500
501

Niet in ongehuwde staat
Geen IT120 in het dossier

004

502

Geen inschrijving in het bevolkingsregister , noch in het
wachtregister

005

500
501
504

Niet in ongehuwde staat
Geen IT120 au dossier
IT123 actief (IT betreffende de wettelijke samenwoning in
het dossier)

Deze omzendbrief treedt in werking op 11 mei 2006.
Hoogachtend,
Namens de Minister van Binnenlandse Zaken:
De Directeur-generaal,

L. VANNESTE
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