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I.T. 013 – WIJZIGING VAN DE NAAM, VAN DE VOORNAMEN EN VAN DE 

ADELLIJKE TITEL 
 

Inleiding 
 
• Bij wijziging van de familienaam of de voornaam is het belangrijk de reden van deze verandering te 

vermelden.   
 
Een wijziging is het gevolg van een naamsverbetering of een naamswijziging.  
 
De naamswijziging geschiedt ten gevolge van een koninklijk besluit,  een arrest, een vonnis of het 
voorleggen van een officieel document.   
 

 
• De verandering van de voornaam valt onder de bevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke 

stand. Binnen de drie maanden na de aanvraag stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand die 
toelating geeft tot de verandering van voornaam de akte van voornaamsverandering op, en verbindt 
deze met de akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op de betrokkene, en met de 
geboorteakten van zijn afstammelingen in de eerste graad. 
 
De verandering van de voornaam heeft uitwerking vanaf de datum van de akte van 
voornaamsverandering. 
 
 

• De verandering van de naam wordt doorgevoerd op basis van een koninklijk besluit  of een vonnis 
dat leidt tot een akte van naamsverandering. 

 
� De naamsverandering wordt doorgevoerd ten gevolge van een koninklijk besluit: 

 
Binnen 15 dagen na de datum waarop de toelating tot de naamsverandering definitief werd, 
bezorgt de bevoegde ambtenaar van de FOD Justitie de gegevens van de toelating tot 
naamsverandering aan de DABS; de DABS stelt op basis daarvan een melding op en verbindt 
deze met de akten van de burgerlijke stand van de begunstigden bedoeld in artikel 370/4, § 1, 
tweede lid, B.W. 
 
De naamsverandering heeft uitwerking vanaf de datum van het opstellen van de melding, of, in 
voorkomend geval, van de akte van naamsverandering. 
 
De vergunning tot naamsverandering is definitief te rekenen van die vermelding in het Belgisch 
Staatsblad. 

 
� De naamsverandering wordt doorgevoerd ten gevolge van een vonnis of een arrest dat in kracht 

van gewijsde is getreden: 
 

De griffier zendt onmiddellijk, via de DABS, aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke 
stand alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 
31 B.W., van de gewijzigde geboorteakten van de begunstigden bedoeld in artikel 370/4, § 1, 
tweede lid, B.W. 
 
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt deze akten onmiddellijk op en verbindt deze met de 
akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op de begunstigden. 
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De naamsverandering heeft uitwerking vanaf de datum van het opstellen van de gewijzigde 
akte, of, in voorkomend geval, van de akte van naamsverandering. 
 

 
 
• Gelijkaardige wijzigingen kunnen ook geschieden in de adellijke titel. 
 
• Deze wijzigingen worden opgenomen in het I.T. 013. 

 
 
 

Naamsverandering en bijwerking van het IT110 (Afstamming) 
 

In het geval van een naamsverbetering of naamswijziging van één van de ouders vindt er geen 
autogeneratie plaats naar het IT110 (Afstamming) in het dossier van de kinderen. Met toepassing van de 
Algemene onderrichtingen voor het houden van de bevolkingsregisters moet deze aanpassing van de 
naam ook worden opgenomen in het informatietype van de afstamming. De afstamming moet immers de 
identificatie van de ouder(s) weergeven, dit wil zeggen de natuurlijke personen ten opzichte van wie de 
afstamming werd vastgesteld, rekening houdende met de eventuele wijzigingen. De verbetering moet 
ingaan vanaf de geboortedatum. 
 
 
 

Samenstelling 
 
Het I.T. 013 bevat volgende bestanddelen : 
- de datum van de wijziging of verbetering; 
- een code die de aard van de wijziging of verbetering aangeeft; 
- een zone voor toelichting. 
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Structuur 
 

O.C. I.T. D. DATUM CODE wijz. 
  0 1 3 0 D D M M J J J J N N 

 
TOELICHTING 
X      X 

     (maximum 60 alfanumerieke tekens) 

Toegelaten codes  
 
• Operatiecode (O.C.)  : 10, 11, 13, 17 en 20. 
 
• Dienstcode (D.)  : 0. 
 
• Datum   : is de datum van de wijziging of de verbetering in 8 cijfers. 

Deze datum is reëel of fictief, doch geen 8 nullen (00000000). 
 
• Code van wijziging  : deze code, in 2 cijfers is gebaseerd op onderstaande tabel. 
 
 01 =  koninklijk besluit. 
 02 =  arrest of vonnis. 

03 =  ministerieel besluit (indien de voornaamsverandering plaats had voor de  
inwerkingtreding van de DABS).  

 04 = artikel 12 van de wet van 8 mei 2014 
08 =  overlegging van officieel stuk  

(bv. erkenning, adoptie, materiële misslag cf. art. 33-34 BW, …);  
of  
nationaal identiteitsdocument van vreemdeling (paspoort of identiteitskaart). 

 15 =  adellijke titel. 
 20 = artikel 11 van de wet van 25 juni 2017 
 25 =  voornaamswijziging voor de ambtenaar van de burgerlijke stand 
 
• Toelichting  : voor de commentaar zijn maximaal 60 alfanumerieke tekens voorzien. 
 

Voorbeeld   
 

Naamswijziging van Janssens Hubert in Janson Hubert bij koninklijk besluit van 16 januari 2000, 
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2000 en overgeschreven in de registers van de 
Burgerlijke Stand op 6 juni 2000. 

 
10/013/0/06062000/01/K.B. van 16012000 - B.S. van 23042000 - Janssens Hubert 

 
 

OPMERKINGEN  
 

• De invoering van het I.T. 013 vereist de voorafgaandelijke bijwerking van I.T. 010 met dezelfde 
datum. 

 
• De naamsverbetering in historiek is niet toegelaten met O.C. 11 en dienstcode 2. 
 
 


