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Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

Algemene Directie Instellingen en Bevolking 
Bevolking en Identiteitsdocumenten 

 

 

Aan de dames en heren Burgemeesters 

Aan de bevolkingsdiensten 

Ter informatie aan: 

de dames en heren Provinciegouverneurs, 

de dames en heren Zonechefs van de  

Lokale Politie 

 

  

Uw contactpersoon T Uw kenmerk Bijlagen 

Tom Bols 02 518 24 11    

    
E-mail F Ons kenmerk Brussel 

tom.bols@rrn.fgov.be  02 518 29 11 III21/724/R/1104/20 16/10/2020 

 

Onderwerp: Overleden personen - Synchronisatie van de bijwerking van de DABS en het RR met 

automatische annulering van de identiteitskaart. 

 

Beste, 

 
 
Artikel 5, § 2 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten bepaalt het volgende: 

"Bij overlijden van de houder, wordt de identiteitskaart vernietigd en worden de elektronische functies van de 

identiteitskaart ingetrokken door de gemeente die de overlijdensakte opgesteld heeft, als bijkomende actie bij het 

opstellen van de overlijdensakte.” 

 

De implementatie van artikel 72, 10°, van het Burgerlijk Wetboek dat de synchronisatie beoogt tussen de 

gegevens van de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand, afgekort DABS, en de gegevens van het 

Rijksregister van de natuurlijke personen en de bevolkingsregisters (met inbegrip van het vreemdelingenregister), 

betekent dat zodra een overlijden wordt geregistreerd in de DABS, de bijhorende gegevens in het Rijksregister 

ook worden gewijzigd. 

 

De programma's van het Rijksregister werden derhalve aangepast en zullen operationeel zijn op 27 oktober 2020 

zodat in de toekomst de volgende procedure kan worden toegepast: 

 

1) Het overlijden van een persoon zal het voorwerp uitmaken van een bijwerking van het IT 150 in het 

Rijksregister door de gemeente van de gebeurtenis. 

2) De annulering van de identiteitskaart en de intrekking van de certificaten ervan worden automatisch 

gelijktijdig met de bijwerking van het IT 150 in het Rijksregister uitgevoerd. 

3) De gemeente waar het overlijden werd aangegeven, vraagt de kaart terug te geven met het oog op de 

vernietiging ervan.  Wanneer er geen kaart wordt teruggegeven, wordt dat gemeld aan de gemeente van 

de verblijfplaats. 

4) Wanneer het overlijden zich in een andere gemeente heeft voorgedaan dan de gemeente van de 

verblijfplaats, wordt deze laatste verwittigd met een automatisch PUBEXI-bericht. 
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Overigens delen wij u mee dat het Rijksregister, vóór de ingebruikname van de aan de programma's 

aangebrachte aanpassing, ook zal overgegaan tot een automatische annulering van het “residu” van de niet-

geannuleerde identiteitskaarten van personen die sinds meer dan een maand zijn overleden. 

 

Ten slotte delen wij u mee dat, met betrekking tot de registratie van een verandering van naam, voornaam, 

nationaliteit, geslacht en/of Rijksregisternummer in de DABS, een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 

het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten werd voorbereid om de procedure te 

verbeteren inzake de bijwerking van de gegevens van de burger in het Rijksregister en op zijn. Zodra dit koninklijk 

besluit wordt gepubliceerd, zal u de nieuwe procedure ontvangen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Jacques WIRTZ 

Directeur-generaal 
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