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IT 010 – FAMILIENAAM EN VOORNAMEN 
 
 
De familienaam en de voornamen behoren tot dezelfde informatie ; zij worden opgenomen in het I.T. 
010. Voor het invoeren in de computer wordt elke familienaam en voornaam, inclusief het koppelteken, 
vervangen door een code van 6 cijfers of van 1 letter en 5 cijfers (de codes worden toegekend door het 
Rijksregister). 
   
De naamcode begint met een cijfer van 1 tot 9 of met de letters E, F, G, H, I, J, K L  gevolgd door 5 
cijfers.  
 
De voornaamcode begint met het cijfer 0 gevolgd door 5 cijfers, ofwel met de letters A, B, C, D, Z, Y, X 
gevolgd door 5 cijfers. 
 
In principe bevat de codering van een familienaam zoveel codes als er bestanddelen zijn (familienaam 
en voornamen). 
 

Dubbele naam 
 
In de terminologie van het Rijksregister zal de dubbele naam die wordt toegekend met toepassing van 
de wet van 8 mei 2014  tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de 
geadopteerde (B.S. van 26 mei 2014) voortaan aangeduid worden als “naamgroep”. 
 
De familienaam wordt eerst vermeld en de twee delen van de naam zijn door één enkele spatie 
gescheiden. 
 
Deze dubbele naam moet worden ingevoerd op basis van de bestaande naamcodes.  
 
Er mogen geen nieuwe naamcodes worden toegekend voor de dubbele naam als geheel. 
  
Aan de Belgische kinderen die vanaf 1 juni 2014 geboren worden – datum van inwerkingtreding van 
voornoemde wet - zullen de namen die worden gegeven door de ouders dusdanig worden gecodeerd en 
geregistreerd in het informatietype IT 010 dat het mogelijk zal zijn het onderscheid te maken tussen de 
verschillende naamgroepen op basis van hun herkomst: Ouder 1, Ouder 2. 
 
Er wordt geen verwijzing opgenomen in het IT 010 voor de naam en de voornamen naar het feit of de 
naam afkomstig is van de vader of de moeder. 
 
Het onderscheid zal enkel zichtbaar zijn voor de gemeenten van beheer of, in voorkomend geval, de 
diplomatieke post. 
 

Naamswijziging 
 
Artikel 12 van de wet biedt de mogelijkheid aan de ouders of aan de adoptanten om bij een 
gemeenschappelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand ten gunste van hun 
gemeenschappelijke minderjarige kinderen en onder voorbehoud dat zij geen gemeenschappelijke 
meerderjarige kinderen hebben op 1 juni 2014, te vragen hen een andere naam toe te kennen die 
gekozen is in overeenstemming met de bepalingen van de nieuwe wet.  
Die verklaring van naamsverandering moet door de ouders worden afgelegd binnen twaalf maanden 
vanaf 1 juni 2014, te weten uiterlijk op 31 mei 2015. 
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Deze naamswijziging moet geregistreerd worden in het Rijksregister onder het IT013 met code 4 en in 
het IT010 met vermelding van de nieuwe naam. 
 
Met betrekking tot de datum waarop deze bijwerking moet geregistreerd worden werd het advies 
gevraagd van de FOD Justitie; dit luidt als volgt: “de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand 
de naamkeuze van de vader en de moeder officieel bekrachtigt, heeft uitwerking vanaf de dag dat deze 
akte werd opgemaakt”. 
 
De informatiedatum in het IT010 en het IT013 van het dossier van het Rijksregister is dus de datum van 
de akte. 
 

Bestanddelen 
 
De informatie 010 bevat de volgende bestanddelen :  
 
1. de informatiedatum  :  deze datum kan betrekking hebben op 
 
• de geboortedatum; 
• de datum van erkenning; 
• de datum van de overschrijving in het geval van een naam- of voornaamwijziging (verbetering of 

rechtzetting) op basis van een koninklijk besluit, een ministerieel besluit, een vonnis of een arrest; 
• de toekenning van de dubbele naam met toepassing van artikel 12 van de wet van 8 mei 2014 

Opmerking  : Iedere naamswijziging moet gerechtvaardigd worden in I.T. 013. 
 
 
2. de verschillende naam- en voornaamcodes :   
 
Het aantal codes dat kan ingevoerd worden is beperkt tot 15; dit is ook het geval bij de collecte. 
 
 
3. Structuur. 
 
- De dienstcode :  0 (gewone bijwerking); 

1 (combinatie van meerdere identieke voornamen). 
 
- Toegelaten operatiecodes :  - 10 (bijwerking) 

- 11 (verbetering) 
- 13 (annulatie) 
- 14 (aanduiding gebruikelijke voornaam) 
- 16 (toevoeging van een koppelteken) 
- 20 (verbetering van een datum) 
- 21 (toevoeging van voornamen). 

 
 

   

  



IT010 – Versie 01.02.2020 Pagina 3 
 

Een enkele naam 

 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM 

N N 0 1 0 0 D D M M J J J J 

 

FAMILIENAAM – VOORNAMEN (max. 15 codes) 

Naamcode(s)  *  * Voornaamcode(s) 

         *  * 
  

Dubbele naam 

 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM 

N N 0 1 0 0 D D M M J J J J 

 

FAMILIENAAM – VOORNAMEN (max. 15 codes) 

  Naamcode(s) groep 1   *   Naamcode(s) groep 2   *   Voornaamcode(s)     

  *   *     

 
 

Voorbeelden 

 

Voorbeeld : Dhr. Peeters en mevrouw Janssens hebben een zoon Arie 

Peeters Janssens, Arie Victor Jean « 522809*373122*011611=027795=019629 » 

Peeters, Arie Victor Jean « 522809**011611=027795=019629 » 

Janssens, Arie Victor Jean « 373122**011611=027795=019629 » 

Janssens Peeters, Arie Victor Jean « 373122*522809*011611=027795=019629 » 

 
 

 

Afdruk in de dossiers 

 
De dubbele naam die wordt toegekend met toepassing van de wet van 8 mei 2014 mag op geen 
enkele manier kunnen onderscheiden worden van een andere familienaam, een bestaande dubbele 
familienaam of samengestelde naam. 
De transacties 61 en 79 geven de naamgroepen weer. 
De transactie 25 die wordt uitgevoerd door een gemeente die een collecte burgerlijke stand invoert 
geeft eveneens de naamgroepen. 
De afdruk in de dossiers, op de eID, uittreksels en getuigschriften mag in geen enkel geval worden 
gewijzigd. Er wordt enkel voorzien in een aanpassing van de bestaande velden voor de familienaam. 
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4. Controles. 
 
Bij O.C. 10 : 
 

• De datum van de informatie mag niet kleiner zijn dan de geboortedatum ; hij moet recenter zijn 
dan de datum van het vorige I.T. 010. 

• De informatie mag niet met een voornaamcode beginnen. 
• Een voornaamcode mag niet tussen 2 naamcodes gevoegd worden.  Zo ook mag een 

naamcode niet tussen 2 voornaamcodes worden geplaatst. 
• Drie opeenvolgende voornaamcodes die identiek zijn, worden in principe niet toegestaan. 

Dergelijke voornaamcombinatie kan bijgewerkt worden met de dienstcode 1 
 
 
 
Bij O.C. 11 : 
 
Zelfde controles als bij O.C. 10, behalve dat de datum recenter moet zijn dan de datum van het 
voorlaatste I.T. 010 indien er één aanwezig is, of recenter dan de geboortedatum. 
 
 
 
Bij O.C. 13 : 
 
De datum moet gelijk zijn aan deze van het I.T. 010 in het dossier. 
Minstens 2 I.T.'s 010 moeten in het dossier aanwezig zijn.  Met andere woorden O.C. 13 kan niet tot 
gevolg hebben dat de informatie met betrekking tot de naam en voornaam in het I.T. 010 verdwijnt in het 
dossier. 
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Koppelteken 
 
Het is mogelijk een koppelteken in te lassen bij de basisverzameling, of de bijwerking (OC 10 - 
naamwijziging), of een verbetering of rechtzetting (OC 11). 
De automatische controle die bij de basisverzameling op de naam en de eerste twee voornamen 
plaatsgrijpt, om te vermijden dat een inwoner een tweede keer wordt geregistreerd, zal dit koppelteken 
niet in acht nemen. 
 
Voor het invoeren van het koppelteken moet de code 999998 (naam) tussen 2 naamcodes of van de 
code 099998 (voornaam) tussen 2 voornaamcodes ingevoegd worden. 
Het is uiteraard verboden één van deze 2 codes tussen een naamcode en een voornaamcode te 
voegen. 
 
Voorbeeld : Jean-Marie : 019629/099998/022073 
 
Een koppelteken kan ook door middel van O.C. 16 worden toegevoegd (zie nr. 42). 
 
Deze bijzondere wijze van bijwerking zal geweigerd worden wanneer de vermelde code de eerste naam- 
of voornaamcode van het dossier is. 
 
Een ten onrechte ingevoerd koppelteken kan slechts verwijderd worden door het volledige I.T. 010 te 
verbeteren (OC 11). 
 
In de Franse naamgeving komt veelvuldig een dubbel koppelteken voor. Hieraan werd de naamcode 
G21943 toegekend. 
 

 

Toevoeging van voornamen 
 
De toevoeging van voornamen kan door middel van O.C. 21 geschieden. 
Deze toevoeging zal geweigerd worden, indien de toe te voegen codes reeds in dezelfde orde in het 
dossier zijn vermeld. 
De toevoeging van voornamen kan niet als resultaat hebben dat er 3 identieke voornamen na elkaar 
volgen.  Een informatie 010 in het dossier kan niet meer dan 15 naam- en voornaamcodes bevatten. 
De codes die men wil invoeren mogen niet in dezelfde volgorde in het dossier aanwezig zijn; deze 
controle zal slechts toegepast worden indien minstens 3 nieuwe voornamen worden ingevoerd. 
De code 099998 (koppelteken) kan deel uitmaken van de codes die men wil toevoegen, maar zij kan 
niet alleen worden ingevoerd  (in dit geval moet O.C. 16 gebruikt worden). 
 
 

Gebruikelijke Voornaam 

 
Als de gebruikelijke voornaam niet de eerste voornaam is, kan deze door middel van O.C. 14 aangeduid 
worden.  
Indien het een samengestelde voornaam betreft (met koppelteken) dan dient het eerste bestanddeel van 
de samengestelde voornaam te worden vermeld. 
Met andere woorden, dezelfde voornaamcode mag niet tegelijkertijd met O.C. 16 en O.C. 14 worden 
gebruikt.  De O.C. 14 is slechts bruikbaar voor een voornaam met uitzondering van de eerste. 
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Voorstelling 
 
De gebruikelijke voornaam wordt, na de naam en de voornamen, tussen haakjes vermeld. 

 

Structuur 
 

O.C. I.T. D CODE VOORNAAM 
1 4 0 1 0 0       

 
Voorbeeld : 14/010/0/020026 
Aanduiding van de gebruikelijke voornaam "Julien" : Dupont André Julien Louis (Julien). 
 

OPMERKINGEN : 
 
• In het dossier mag nog geen gebruikelijke voornaam vermeld zijn. 

 
• De annulatie van een gebruikelijke voornaam kan slechts door een verbetering (OC 11) van de 

volledige informatie 010 geschieden.  Deze procedure geldt trouwens ook voor de annulatie van een 
koppelteken. 

 
 

OPMERKINGEN 
 

a. Onbekende naam 
 
In zeer uitzonderlijke gevallen, bezit een persoon geen bekende familienaam.  Hier moet, bij de collecte, 
de code 812545 gebruikt worden. 
Op de R-kaart, zal de vermelding "Naam onbekend" in de plaats van de naam worden afgedrukt.  (in het 
Frans 802507 = "nom inconnu”; in het Duits 762132 = "Unbekannter Name"). 
In het geval van een bijwerking moet de code 964695 gebruikt worden ; de afdruk is “XXX”. 
 

b. Zonder familienaam 
 
Voor de personen die geen familienaam hebben, zal de code 964.695 gebruikt worden; het betreft hier 
personen die kunnen bewijzen door een officieel stuk dat zij geen naam hebben.  Dit is voornamelijk het 
geval voor bepaalde vreemdelingen afkomstig uit Zuidoost-Azië.  Deze code zal vertaald worden op alle 
documenten door het afdrukken van "XXX". 
 

c. Autogeneratie 
 
Bij een naamswijziging wordt een autogeneratie doorgevoerd in de informatie 120 of 123 van het dossier 
van de partner wanneer een reëel identificatienummer gebruikt wordt. 
Indien het dossier een actieve informatie 140 bevat, zullen de dossiers van de gezinsleden worden 
bijgewerkt (I.T. 141). 
Indien het dossier een informatie 141 bevat, waarvan de code "plaats in het gezin" verschilt van 01 
(alleenstaande) of 20 (gemeenschappen), wordt het dossier van de referentiepersoon van het gezin 
bijgewerkt. 
Deze autogeneratie werd niet geprogrammeerd voor de informatie 110 (afstamming) vanwege 
problemen met de informatie burgerlijke staat. Ieder dossier moet afzonderlijk bijgewerkt worden. 
 


