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I.T. 040 – 046 :  Identificatiegegevens afkomstig van het register van 

afgevoerden van de KSZ 
 

Algemeenheden 
 
Met toepassing van het koninklijk besluit van 22 januari 2007 (B.S. van 15 februari 2007) tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de 
informatietypes bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 
Rijksregister van de natuurlijke personen, werden 7 nieuwe informatietypes gecreëerd. 
 
Het gaat om volgende informatietypes (IT): 

� IT 040: informatie betreffende het geslacht; 
� IT 041: informatie betreffende de naam en de voornamen; 
� IT 042: informatie betreffende de hoofdverblijfplaats; 
� IT 043: informatie betreffende de nationaliteit; 
� IT 044: informatie betreffende de geboorteplaats en –datum; 
� IT 045: informatie betreffende de burgerlijke staat; 
� IT 046: informatie betreffende het overlijden. 

 
In deze IT’s wordt de informatie opgenomen betreffende de identificatiegegevens van betrokkene, 
zoals die voorkomt in het register van afgevoerden, bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 januari 
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). 
 
Het gaat hier om personen die van ambtswege werden afgevoerd, of die werden afgeschreven naar 
het buitenland zonder dat zij zich lieten inschrijven in de registers van een diplomatieke post.  
 
Zodra het identificatiedossier van een afgevoerde persoon wijzigt in de registers van de KSZ, wordt het 
dossier doorgestuurd naar het Rijksregister, en wordt de informatie automatisch opgenomen in het 
dossier van betrokkene. 
 
Deze informatietypes moeten de gemeente toelaten om een controle uit te oefenen op de informatie 
die met betrekking tot deze gegevens aanwezig is in het Rijksregister.  

 
De verplichting voor de gemeente om een controle uit te oefenen werd uitdrukkelijk opgenomen in 
hogergenoemd koninklijk besluit van 22 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 
1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de 
natuurlijke personen en betreffende het bijhouden en de controle van de informaties. 

 

Voor sommige gegevens zullen de gemeenten de officiële documenten ontvangen, maar voor andere 
gegevens zullen zij zelf de nodige controles moeten uitvoeren, bijvoorbeeld voor een vaststelling van 
de hoofdverblijfplaats. 

De controle van de doorgestuurde gegevens kan leiden tot een bijwerking van het eigen 
bevolkingsregister. 

 

De bijwerking van de IT’s 040-046 is beperkt tot het al dan niet akkoord gaan met de doorgestuurd 
informatie. Bij akkoord moet uiteraard het overeenkomstige informatietype uit het Rijksregister worden 
aangepast. 

De opname van verschillende gegevens kan niet van permanente aard zijn, want dat zou alleen maar 
tot verwarring leiden. Daarom wordt de informatie van de KSZ uitgewist in het Rijksregister, hetzij na 
validatie door de gemeente en in voorkomend geval na aanpassing van het Rijksregister, hetzij – bij 
gebrek aan validatie – automatisch na drie maanden door de diensten van het Rijksregister. 
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Procedure van verzending naar de gemeente. 
 
Voor alle personen die van ambtswege werden afgevoerd of die werden afgeschreven naar het 
buitenland zonder zich te hebben laten inschrijven in de registers van een diplomatieke post worden de 
identificatiegegevens, die zijn opgenomen in de bestanden van de KSZ, meegedeeld aan het 
Rijksregister. 
 
De bedoelde informatiegegevens worden op automatische wijze overgeschreven in het 
Rijksregisterdossier. 
 
Deze invoer van gegevens heeft enkel plaats als het adres, opgenomen in het IT 042, dat van een 
Belgische gemeente is. 
De stukken waarover de KSZ beschikt als bewijs van deze informatie zullen onder gescande vorm door 
de diensten van het Rijksregister, via e-mail, bezorgd worden aan de gemeente die is opgenomen in het 
IT 042, en, in voorkomend geval, aan de laatste gemeente van verblijf. 
 
De mededeling van de invoer van de informatietypes 040-046 geschiedt als volgt: 
 
Het dossier van de natuurlijke persoon bevat een  

IT 001 = 99991 (afvoering van ambtswege);  
00992 (afschrijving naar het buitenland); 
00xxx  (landencode) en geen IT 022 . 

 
1. Uitvoering van de bijwerking. 
 
2. Informatie naar de gemeente in het IT 042: 

a. Vrij bericht als de gemeente werkt met computerverbinding (RESTART); 
b. Indien niet: via publilink; 
c. Andere: R-kaart. 
 

3. Betrokkene was voordien ingeschreven in een Belgische gemeente  
(minstens 1 IT001 in België): 

a. Vrij bericht als de gemeente werkt met computerverbinding (RESTART); 
b. Indien niet: via publilink; 
c. Andere: R-kaart. 

 
Opmerkingen: 
 

� Het binair dossier kan enkel gestuurd worden naar de gemeente die opgenomen is in het IT 042, 
naar de laatste Belgische gemeente van verblijf, en eventueel naar de FOD Buitenlandse Zaken.  
 

� De informatietypes 040 – 046 worden enkel weergegeven in de ondervragingscodes van het type 61 
(= 61, 64, 65, 66, 67) en van het type 79 (= 75, 76, 78, 79). 
 

� Alleen de gemeente die is opgenomen in het IT 042, de laatste gemeente van verblijf, FOD 
Buitenlandse Zaken, en de diensten van het Rijksregister kunnen ondervragingen van de 
voornoemde  types 61 of 79 uitvoeren. 

 
� Bij een nieuwe inschrijving in een Belgische gemeente worden de informatietypes 040-046 niet 

automatisch verwijderd uit het dossier. Dit gebeurt enkel wanneer de gemeente een annulatie van de 
betrokken informatietypes (OC 13) uitvoert. 

 
� Wanneer het geslacht, zoals het werd opgenomen in het bestaande dossier in het Rijksregister, 

inderdaad foutief blijkt te zijn, moet de gemeente de annulatie van het dossier vragen aan de centrale 
diensten van het Rijksregister. 
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IT040: Geslacht – Afgevoerde KSZ 
 
 
Samenstelling 
 
De informatie die wordt opgenomen in het IT 040 omvat volgende gegevens: 

 
• Datum :    de informatiedatum die is opgenomen in het register van de KSZ; 
• Datum opladen :   de datum van het automatisch opladen van de informatie in het  

Rijksregister; 
• Datum antwoord gemeente : datum van het antwoord dat door de gemeente wordt ingevoerd; 
• Code :   code die door de gemeente als antwoord wordt gegeven; 
• Geslacht:   00 = onbepaald  

01 = man 
02 = vrouw 

  
 

Structuren 
 
 
Bijwerking van de informatie 
 
Een aantal van de bovenvermelde gegevens wordt automatisch ingevoerd. De structuur van de 
bijwerking is beperkt tot het al dan niet akkoord gaan met de informatie afkomstig van het register van 
afgevoerden van de KSZ, en de overeenstemmende datum van deze informatie. 

 
 
OC IT D DATUM 1 DATUM 2 CODE 
1 5 0 4 0 0 D D M M J J J J D D M M J J J J   

 
• Operatiecode (OC)  : 15 ; 
• Informatietype (IT)   : 040 ; 
• Dienstcode (D)   : 0 ; 
• Datum 1   : de overeenstemmende informatiedatum uit het IT ; 
• Datum 2   : de datum waarop de gemeente het antwoord invoert ; 
• Code   : 01 = akkoord (OK) 

04 = niet akkoord (NOK). 
 
 

Annulatie van de informatie 
 
Wanneer de gemeente, na controle van de ingevoerde gegevens, akkoord gaat met deze informatie, 
en de bijwerking van het Rijksregister heeft uitgevoerd, mag zij de informatie afkomstig van de KSZ 
verwijderen. 

 
 
OC IT D DATUM  
1 3 0 4 0 0 D D M M J J J J 

 
• Operatiecode (OC)  : 13 ; 
• Informatietype (IT)   : 040 ; 
• Dienstcode (D)   : 0 ; 
• Datum    : de overeenstemmende informatiedatum van de te  

verwijderen gegevens uit het IT. 
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IT041: Naam – Afgevoerde KSZ. 
 
 
Samenstelling 
 
De informatie die wordt opgenomen in het IT 041 omvat volgende gegevens: 

 
• Datum :    de informatiedatum die is opgenomen in het register van de KSZ; 
• Datum opladen :   de datum van het automatisch opladen van de informatie in het  

Rijksregister; 
• Datum antwoord gemeente : datum van het antwoord dat door de gemeente wordt ingevoerd; 
• Code :   code die door de gemeente als antwoord wordt gegeven; 
• Naam:   grafiek van maximum 75 tekens 

 
 
 

Structuren 
 
Bijwerking van de informatie 
 
Een aantal van de bovenvermelde gegevens wordt automatisch ingevoerd. De structuur van de 
bijwerking is beperkt tot het al dan niet akkoord gaan met de informatie afkomstig van het register van 
afgevoerden van de KSZ, en de overeenstemmende datum van deze informatie. 

 
 
OC IT D DATUM 1 DATUM 2 CODE 
1 5 0 4 1 0 D D M M J J J J D D M M J J J J   

 
 

• Operatiecode (OC)  : 15 ; 
• Informatietype (IT)   : 041 ; 
• Dienstcode (D)   : 0 ; 
• Datum 1   : de overeenstemmende informatiedatum uit het IT ; 
• Datum 2   : de datum waarop de gemeente het antwoord invoert ; 
• Code   : 01 = akkoord (OK) 

04 = niet akkoord (NOK). 
 
 

Annulatie van de informatie 
 
Wanneer de gemeente, na controle van de ingevoerde gegevens, akkoord gaat met deze informatie, 
en de bijwerking van het Rijksregister heeft uitgevoerd, mag zij de informatie afkomstig van de KSZ 
verwijderen. 

 
 
OC IT D DATUM  
1 3 0 4 1 0 D D M M J J J J 

 
• Operatiecode (OC)  : 13 ; 
• Informatietype (IT)   : 041 ; 
• Dienstcode (D)   : 0 ; 
• Datum    : de overeenstemmende informatiedatum van de te  

verwijderen gegevens uit het IT. 
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IT042: Adres – Afgevoerde KSZ. 
 
 
Samenstelling 
 
De informatie die wordt opgenomen in het IT 042 omvat volgende gegevens: 

 
• Datum   :  de informatiedatum die is opgenomen in het register van de KSZ; 
• Datum opladen :   de datum van het automatisch opladen van de informatie in het  

Rijksregister; 
• Datum antwoord gemeente : datum van het antwoord dat door de gemeente wordt ingevoerd; 
• Code :   code die door de gemeente als antwoord wordt gegeven; 
• NIS-code: 
• Postcode: 
• Huisnummer: 
• Index: 
• Straat:        

 
 
 

Structuren 
 
Bijwerking van de informatie 
 
Een aantal van de bovenvermelde gegevens wordt automatisch ingevoerd. De structuur van de 
bijwerking is beperkt tot het al dan niet akkoord gaan met de informatie afkomstig van het register van 
afgevoerden van de KSZ, en de overeenstemmende datum van deze informatie. 

 
 
OC IT D DATUM 1 DATUM 2 CODE 
1 5 0 4 2 0 D D M M J J J J D D M M J J J J   

 
• Operatiecode (OC)  : 15 ; 
• Informatietype (IT)   : 042 ; 
• Dienstcode (D)   : 0 ; 
• Datum 1   : de overeenstemmende informatiedatum uit het IT ; 
• Datum 2   : de datum waarop de gemeente het antwoord invoert ; 
• Code   : 01 = akkoord (OK) 

04 = niet akkoord (NOK). 
 
 

Annulatie van de informatie 
 
Wanneer de gemeente, na controle van de ingevoerde gegevens, akkoord gaat met deze informatie, 
en de bijwerking van het Rijksregister heeft uitgevoerd, mag zij de informatie afkomstig van de KSZ 
verwijderen. 

 
OC IT D DATUM  
1 3 0 4 2 0 D D M M J J J J 

 
• Operatiecode (OC)  : 13 ; 
• Informatietype (IT)   : 042 ; 
• Dienstcode (D)   : 0 ; 
• Datum   : de informatiedatum van de te verwijderen gegevens. 
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IT043: Nationaliteit – Afgevoerde KSZ. 
 
 
Samenstelling 
 
De informatie die wordt opgenomen in het IT 043 omvat volgende gegevens: 

 
• Datum :    de informatiedatum die is opgenomen in het register van de KSZ; 
• Datum opladen :   de datum van het automatisch opladen van de informatie in het  

Rijksregister; 
• Datum antwoord gemeente : datum van het antwoord dat door de gemeente wordt ingevoerd; 
• Code :   code die door de gemeente als antwoord wordt gegeven; 
• Nationaliteit:   landencode in 3 posities 

 
 

 
 

Structuren 
 
Bijwerking van de informatie 
 
Een aantal van de bovenvermelde gegevens wordt automatisch ingevoerd. De structuur van de 
bijwerking is beperkt tot het al dan niet akkoord gaan met de informatie afkomstig van het register van 
afgevoerden van de KSZ, en de overeenstemmende datum van deze informatie. 

 
 
OC IT D DATUM 1 DATUM 2 CODE 
1 5 0 4 3 0 D D M M J J J J D D M M J J J J   

 
• Operatiecode (OC)  : 15 ; 
• Informatietype (IT)   : 043 ; 
• Dienstcode (D)   : 0 ; 
• Datum 1   : de overeenstemmende informatiedatum uit het IT ; 
• Datum 2   : de datum waarop de gemeente het antwoord invoert ; 
• Code   : 01 = akkoord (OK) 

04 = niet akkoord (NOK). 
 

Annulatie van de informatie 
 
Wanneer de gemeente, na controle van de ingevoerde gegevens, akkoord gaat met deze informatie, 
en de bijwerking van het Rijksregister heeft uitgevoerd, mag zij de informatie afkomstig van de KSZ 
verwijderen. 

 
 
OC IT D DATUM  
1 3 0 4 3 0 D D M M J J J J 

 
• Operatiecode (OC)  : 13 ; 
• Informatietype (IT)   : 043 ; 
• Dienstcode (D)   : 0 ; 
• Datum    : de overeenstemmende informatiedatum van de te  

verwijderen gegevens uit het IT. 
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IT044: Geboorte – Afgevoerde KSZ. 
 
Samenstelling 
 
De informatie die wordt opgenomen in het IT 044 omvat volgende gegevens: 

 
• Datum :    de informatiedatum die is opgenomen in het register van de KSZ; 
• Datum opladen :   de datum van het automatisch opladen van de informatie in het  

Rijksregister; 
• Datum antwoord gemeente : datum van het antwoord dat door de gemeente wordt ingevoerd; 
• Code :   code die door de gemeente als antwoord wordt gegeven; 
• NIS-code:   NIS-code van een Belgische gemeente; 
• Geboorteplaats :   plaats in het buitenland (facultatief) 

 
 
 

Structuren 
 

Bijwerking van de informatie 
 
Een aantal van de bovenvermelde gegevens wordt automatisch ingevoerd. De structuur van de 
bijwerking is beperkt tot het al dan niet akkoord gaan met de informatie afkomstig van het register van 
afgevoerden van de KSZ, en de overeenstemmende datum van deze informatie. 

 
OC IT D DATUM 1 DATUM 2 CODE 
1 5 0 4 4 0 D D M M J J J J D D M M J J J J   

 
• Operatiecode (OC)  : 15 ; 
• Informatietype (IT)   : 044 ; 
• Dienstcode (D)   : 0 ; 
• Datum 1   : de overeenstemmende informatiedatum uit het IT ; 
• Datum 2   : de datum waarop de gemeente het antwoord invoert ; 
• Code   : 01 = akkoord (OK) 

04 = niet akkoord (NOK). 
 

 
Annulatie van de informatie 
 
Wanneer de gemeente, na controle van de ingevoerde gegevens, akkoord gaat met deze informatie, 
en de bijwerking van het Rijksregister heeft uitgevoerd, mag zij de informatie afkomstig van de KSZ 
verwijderen. 

 
OC IT D DATUM  
1 3 0 4 4 0 D D M M J J J J 

 
• Operatiecode (OC)  : 13 ; 
• Informatietype (IT)   : 044 ; 
• Dienstcode (D)   : 0 ; 
• Datum    : de overeenstemmende informatiedatum van de te  

verwijderen gegevens uit het IT. 
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IT045: Burgerlijke staat – Afgevoerde KSZ. 
 
 
Samenstelling 
 
De informatie die wordt opgenomen in het IT 045 omvat volgende gegevens: 

 
• Datum :    de informatiedatum die is opgenomen in het register van de KSZ; 
• Datum opladen :   de datum van het automatisch opladen van de informatie in het  

Rijksregister; 
• Datum antwoord gemeente : datum van het antwoord dat door de gemeente wordt ingevoerd; 
• Code :   code die door de gemeente als antwoord wordt gegeven; 
• Burgerlijke staat:   code van de burgerlijke staat (cf. IT 120). 

 
 

 
Structuren. 
 
 
Bijwerking van de informatie 
 
Een aantal van de bovenvermelde gegevens wordt automatisch ingevoerd. De structuur van de 
bijwerking is beperkt tot het al dan niet akkoord gaan met de informatie afkomstig van het register van 
afgevoerden van de KSZ, en de overeenstemmende datum van deze informatie. 

 

 
OC IT D DATUM 1 DATUM 2 CODE 
1 5 0 4 5 0 D D M M J J J J D D M M J J J J   

 
• Operatiecode (OC)  : 15 ; 
• Informatietype (IT)   : 045 ; 
• Dienstcode (D)   : 0 ; 
• Datum 1   : de overeenstemmende informatiedatum uit het IT ; 
• Datum 2   : de datum waarop de gemeente het antwoord invoert ; 
• Code   : 01 = akkoord (OK) 

04 = niet akkoord (NOK). 
 
 

Annulatie van de informatie 
 
Wanneer de gemeente, na controle van de ingevoerde gegevens, akkoord gaat met deze informatie, 
en de bijwerking van het Rijksregister heeft uitgevoerd, mag zij de informatie afkomstig van de KSZ 
verwijderen. 

 
OC IT D DATUM  
1 3 0 4 5 0 D D M M J J J J 

 
• Operatiecode (OC)  : 13 ; 
• Informatietype (IT)   : 045 ; 
• Dienstcode (D)   : 0 ; 
• Datum    : de overeenstemmende informatiedatum van de te  

verwijderen gegevens uit het IT. 
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IT046: Overlijden – Afgevoerde KSZ. 
 
 
Samenstelling 
 
De informatie die wordt opgenomen in het IT 046 omvat volgende gegevens: 

 
• Datum :    de informatiedatum die is opgenomen in het register van de KSZ; 
• Datum opladen :   de datum van het automatisch opladen van de informatie in het  

Rijksregister; 
• Datum antwoord gemeente : datum van het antwoord dat door de gemeente wordt ingevoerd; 
• Code :   code die door de gemeente als antwoord wordt gegeven; 

 
 
 

Structuren 
 
Bijwerking van de informatie 
 
Een aantal van de bovenvermelde gegevens wordt automatisch ingevoerd. De structuur van de 
bijwerking is beperkt tot het al dan niet akkoord gaan met de informatie afkomstig van het register van 
afgevoerden van de KSZ, en de overeenstemmende datum van deze informatie. 

 
OC IT D DATUM 1 DATUM 2 CODE 
1 5 0 4 6 0 D D M M J J J J D D M M J J J J   

 
• Operatiecode (OC)  : 15 ; 
• Informatietype (IT)   : 046 ; 
• Dienstcode (D)   : 0 ; 
• Datum 1   : de overeenstemmende informatiedatum uit het IT ; 
• Datum 2   : de datum waarop de gemeente het antwoord invoert ; 
• Code   : 01 = akkoord (OK) 

04 = niet akkoord (NOK). 
 

Annulatie van de informatie 
 
Wanneer de gemeente, na controle van de ingevoerde gegevens, akkoord gaat met deze informatie, 
en de bijwerking van het Rijksregister heeft uitgevoerd, mag zij de informatie afkomstig van de KSZ 
verwijderen. 

 
OC IT D DATUM  
1 3 0 4 6 0 D D M M J J J J 

 
• Operatiecode (OC)  : 13 ; 
• Informatietype (IT)   : 046 ; 
• Dienstcode (D)   : 0 ; 
• Datum    : de overeenstemmende informatiedatum van de te  

verwijderen gegevens uit het IT. 
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IT 040 – 046 : AFDRUK /  IMPRESSION  
 
 
1) Transactie / Transaction  type 61 (= 61, 64, 65, 66, 67) 
 
N 
 
040 (SEX) 10.11.1990 10.05.2006/15.06.2006/04/00/Onbepaald 
041 (NM.) 11.11.1990 10.02.2006/15.03.2006/01/Bas.Gilbert Jean 
042 (ADR) 13.11.1990 01.05.2006/01.06.2006/01/23077/1600  

Sint-Pieters-Leeuw/Dorp, 15 
043 (NAT)  12.11.1990 01.02.2006/01.03.2006/02/805/Vluchteling van  

Guyanese herkomst  
044 (GPL) 11.11.1990 10.02.2006/15.03.2006/03/21015/Schaarbeek/Zwarte Woud 
045 (B.S) 11.11.1990 10.02.2006/15.03.2006/06/41/Uit de echt gescheiden 
046 (OVL) 10.11.1990 10.05.2006/15.06.2006/09 

 
 

F 
 

040 (SEX) 10.11.1990 10.05.2006/15.06.2006/04/00/Indéterminé 
041 (NOM) 11.11.1990 10.02.2006/15.03.2006/01/Bas.Gilbert Jean 
042 (ADR) 13.11.1990 01.05.2006/01.06.2006/01/23077/1600  

Sint-Pieters-Leeuw/Dorp, 15 
043 (NAT) 12.11.1990 01.02.2006/01.03.2006/02/805/Réfugié d’origine  

guyanaise  
044 (L.N) 11.11.1990 10.02.2006/15.03.2006/03/21015/Schaerbeek/Zwarte Woud 
045 (E.C) 11.11.1990 10.02.2006/15.03.2006/06/41/Divorcé 
046 (DEC) 10.11.1990 10.05.2006/15.06.2006/09 

 
 

D 
 

040 (SEX) 10.11.1990 10.05.2006/15.06.2006/04/00/Unbestimmt 
041 (NM.) 11.11.1990 10.02.2006/15.03.2006/01/Bas.Gilbert Jean 
042 (ADR) 13.11.1990 01.05.2006/01.06.2006/01/23077/1600  

Sint-Pieters-Leeuw/Dorp, 15 
043 (NAT) 12.11.1990 01.02.2006/01.03.2006/02/805/Flüchtling von  

guyanesischer Herkunft  
044 (G.O) 11.11.1990 10.02.2006/15.03.2006/03/21015/Schaarbeek/Zwarte Woud 
045 (PST) 11.11.1990 10.02.2006/15.03.2006/06/41/Geschieden 
046 (STF) 10.11.1990 10.05.2006/15.06.2006/09 
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2) Transactie/Transaction type 79 (= 75, 76, 78, 79) 
 

N 
 
040 10.11.1990 Geslacht: 10.05.2006/15.06.2006/04/00/Onbepaald 
040 10.11.1990 Geslacht: 10.05.2006/15.06.2006/05/02/V. 
040 10.11.1990 Geslacht: 10.05.2006/15.06.2006/01/01/M. 
041 11.11.1990 Naam en voornamen : 10.02.2006/15.03.2006/01/Bas.Gilbert Jean 
042 13.11.1990 Adres: 01.05.2006/01.06.2006/01/23077/1600  

Sint-Pieters-Leeuw/Dorp, 15 
042 12.11.1990 Adres: 01.02.2006/01.03.2006/01/23077/1600  

Sint-Pieters-Leeuw/Dorp, 52/A 
043 12.11.1990 Nationaliteit: 01.02.2006/01.03.2006/02/805/Vluchteling  

van Guyanese herkomst  
043 11.11.1990 Nationaliteit: 10.02.2006/15.03.2006/06/129/Nederland 
044 11.11.1990 Geboren te:  

10.02.2006/15.03.2006/03/21015/Schaarbeek/Zwarte Woud 
045 11.11.1990 Burgerlijke staat: 10.02.2006/15.03.2006/06/41/Uit de echt  

gescheiden 
045 11.11.1990 Burgerlijke staat: 10.02.2006/15.03.2006/07/20/Gehuwd 
046 10.11.1990 Overlijden: 10.05.2006/15.06.2006/09 

 
F 

 
040 10.11.1990 Sexe: 10.05.2006/15.06.2006/04/00/Indéterminé 
040 10.11.1990 Sexe: 10.05.2006/15.06.2006/05/02/F. 
040 10.11.1990 Sexe: 10.05.2006/15.06.2006/01/01/M. 
041 11.11.1990 Nom et prénoms : 10.02.2006/15.03.2006/01/Bas.Gilbert Jean 
042 13.11.1990 Adresse: 01.05.2006/01.06.2006/01/23077/1600  

Sint-Pieters-Leeuw/Dorp, 15 
042 12.11.1990 Adresse: 01.02.2006/01.03.2006/01/23077/1600  

Sint-Pieters-Leeuw/Dorp, 52/A 
043 12.11.1990 Nationalité: 01.02.2006/01.03.2006/02/805/Réfugié  

d’origine guyanaise   
043 11.11.1990 Nationalité: 10.02.2006/15.03.2006/06/129/Pays-Bas 
044 11.11.1990 Né(e) à:  

10.02.2006/15.03.2006/03/21015/Schaarbeek/Zwarte Woud 
045 11.11.1990 Etat civil: 10.02.2006/15.03.2006/06/41/Divorcé(e)  
045 11.11.1990 Etat civil: 10.02.2006/15.03.2006/07/20/Marié(e) 
046 10.11.1990 Décès: 10.05.2006/15.06.2006/09 

 
D 

 
040 10.11.1990 Geschleckt: 10.05.2006/15.06.2006/04/00/Unbestimmt 
040 10.11.1990 Geschleckt: 10.05.2006/15.06.2006/05/02/F. 
040 10.11.1990 Geschleckt: 10.05.2006/15.06.2006/01/01/M. 
041 11.11.1990 Name und Vorname(n): 10.02.2006/15.03.2006/01/Bas.Gilbert Jean 
042 13.11.1990 Anschrift: 01.05.2006/01.06.2006/01/23077/1600  

Sint-Pieters-Leeuw/Dorp, 15 
042 12.11.1990 Anschrift: 01.02.2006/01.03.2006/01/23077/1600  

Sint-Pieters-Leeuw/Dorp, 52/A 
043 12.11.1990 Nationalität: 01.02.2006/01.03.2006/02/805/Flüchtling von  

guyanesischer Herkunft  
043 11.11.1990 Nationalität: 10.02.2006/15.03.2006/06/129/Niederlande 
044 11.11.1990 Geburtsort:  

10.02.2006/15.03.2006/03/21015/Schaarbeek/Zwarte Woud 
045 11.11.1990 Zivilstand: 10.02.2006/15.03.2006/06/41/Geschieden  
045 11.11.1990 Zivilstand: 10.02.2006/15.03.2006/07/20/Verheiratet 
046 10.11.1990 Sterbefall: 10.05.2006/15.06.2006/09 
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Manueel invoeren van de informatiegegevens van IT 040 – 046. 
 
De informatiegegevens, afkomstig uit het register van afgevoerden van de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid, worden automatisch ingevoerd in de betrokken dossiers in het Rijksregister 
(BIBO-operatie). 

 
In uitzonderlijke omstandigheden kan het echter nodig zijn dat de gegevens manueel moeten worden 
ingevoerd. 
 
Deze operaties kunnen enkel worden uitgevoerd door de centrale diensten van het Rijksregister of 
door de regionale afvaardigingen. 
 
De structuren voor de bijwerking zien er als volgt uit. 
 
1. Bijwerking IT 040 – Geslacht. 
 
OC IT DC Informatiedatum KSZ Geslacht 
1 0 0 4 0 0 D D M M J J J J   
 
2. Bijwerking IT 041 – Naam. 
 
OC IT DC Informatiedatum KSZ Naam (grafiek max. 75 tekens) 
1 0 0 4 1 0 D D M M J J J J       
 
3. Bijwerking IT 042 – Adres. 
 
OC IT DC Informatiedatum KSZ NIS-Code 
1 0 0 4 2 0 D D M M J J J J 0 N N N N N 
 
Postcode Huisnummer  Index (facultatief)  Straatnaam (max. 75 tekens)  
        *     *       * 
 
4. Bijwerking IT 043 – Nationaliteit. 
 
OC IT DC Informatiedatum KSZ Nationaliteit 
1 0 0 4 3 0 D D M M J J J J 0 X X X 
 
5. Bijwerking IT 044 – Geboorte. 
 
OC IT DC Informatiedatum KSZ Nis-Code Geboorteplaats 
1 0 0 4 4 0 D D M M J J J J N N N N N       
 
6. Bijwerking IT 045 – Burgerlijke staat. 
 
OC IT DC Informatiedatum KSZ Code BS 
1 0 0 4 5 0 D D M M J J J J   
 
7. Bijwerking IT 046 – Overlijden. 
 
OC IT DC Informatiedatum KSZ 
1 0 0 4 6 0 D D M M J J J J 
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Documenten die in aanmerking kunnen worden genomen voor een 

bijwerking. 
 
 
• voor de informatiegegevens betreffende de naam en de voornaam, de geboorteplaats en –

datum en het geslacht:  
 

- de geboorteakte (afschrift van de akte of uittreksel ervan – uittreksel uit de meertalige 
akte die aan de internationale vereisten beantwoordt); 

- indien de geboortedatum die op de geboorteakte vermeld staat, onvolledig of totaal 
onbepaald is: elk later opgemaakt document met betrekking tot de geboortedatum 
(vonnis tot verbetering van de geboorteakte dat werd overgeschreven in de registers 
van de burgerlijke stand en waarvan melding wordt gemaakt op de afschriften van de 
geboorteakte of op de uittreksels ervan; andere akte van de burgerlijke stand die 
verwijst naar de geboortedatum; huwelijksboekje,enz…); 

- voor elke fout in verband met de naam, de voornaam, de geboortedatum en het 
geslacht:vonnis tot verbetering van de geboorteakte dat overgeschreven werd in de 
registers van de burgerlijke stand en dat vermeld staat op de afschriften van de 
geboorteakte of uittreksels ervan; 

- bij gebreke van een geboorteakte: een akte van bekendheid, een vonnis tot verklaring 
van de geboorte dat werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand, of 
desgevallend een in kracht van gewijsde gegaan vonnis dat de ontbrekende akte van 
de burgerlijke stand vervangt maar de staat niet aanwijst (cf. nieuw artikel 47 van het 
Burgerlijk Wetboek) 

 
 
• voor de informatiegegevens betreffende de burgerlijke staat: 
 

- de huwelijksakte (de eventuele beslissing met betrekking tot de echtscheiding wordt 
overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand en staat vermeld op de 
afschriften van de huwelijksakte of op de uittreksels ervan) 

- bij gebreke van een huwelijksakte: een vonnis tot verklaring van het huwelijk dat werd 
overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand of een in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis dat de ontbrekende akte van de burgerlijke stand vervangt maar de 
staat niet aanwijst (cf. nieuw artikel 47 van het Burgerlijk Wetboek), een andere akte 
van de burgerlijke stand die verwijst naar het huwelijk, een huwelijksboekje. 

 
 
• voor de informatiegegevens betreffende het overlijden: 
 

- de overlijdensakte; 
- bij gebreke van de overlijdensakte : de rechterlijke beslissing tot verklaring van het 

overlijden die in kracht van gewijsde is gegaan (cf. nieuw artikel 133 van het Burgerlijk 
Wetboek) of het beschikkend gedeelte van de voornoemde beslissing dat werd 
overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. 

-  
 
• voor de informatiegegevens betreffende de nationaliteit: 
 
                    3 mogelijke situaties: 
 

- voor personen die de Belgische nationaliteit bezitten door afstamming of door geboorte 
in België: geen akte of bewijs vereist 

- voor personen die de Belgische nationaliteit hebben verworven: de akte of het bewijs 
van het verwerven van de Belgische nationaliteit 

- voor personen van vreemde nationaliteit: de akte of het bewijs dat de vreemde 
nationaliteit bevestigt; het paspoort dat uitgereikt werd door de buitenlandse 
overheden. 
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• voor de informatiegegevens betreffende de hoofdverblijfplaats: 
 

-     Als de in het I.T. 042 opgenomen informatiegegevens een adres betreffen     
binnen het grondgebied van de gemeente, dient de gemeente een onderzoek  uit voeren 
naar de reële verblijfplaats van betrokkene. Indien uit dit onderzoek blijkt dat betrokkene 
effectief zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd op dit adres, gelast  
het college van burgemeester en schepenen de inschrijving van ambtswege van de  
betrokkene op dit adres. 

 
          -     Als de informatiegegevens betrekking hebben op een adres dat zich bevindt op het 

grondgebied van een andere gemeente, wordt deze hiervan op de hoogte gebracht met 
het oog op de regularisatie van de verblijfstoestand van de betrokkene. 

 
 
 

Volgens artikel 31 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht, kan een buitenlandse akte 
van de burgerlijke stand of buitenlandse gerechtelijke beslissing inzake de burgerlijke stand 
slechts als basis dienen voor een bijwerking in het Rijksregister na onderzoek van de 
voorwaarden bedoeld in artikel 27, §1, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van 
Internationaal Privaatrecht (voor wat betreft een buitenlandse authentieke akte) of in de artikelen 
24 en 25 en, naargelang van het geval, in de artikelen 39, 57 en 72 van voormelde wet (voor wat 
betreft een buitenlandse gerechtelijke beslissing). 
 
 
Wat deze akten van de burgerlijke stand opgemaakt in het buitenland en deze buitenlandse 
gerechtelijke beslissingen betreft, dient hierbij nog te worden opgemerkt dat,volgens artikel 30 
van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht, deze documenten slechts kunnen worden 
voorgelegd indien zij werden gelegaliseerd. Voor bepaalde landen geldt, in de plaats van de 
gewone legalisatie, de vereenvoudigde mogelijkheid van apostille (ingevoerd door het Verdrag 
van Den Haag van 5 oktober 1961 tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van 
buitenlandse openbare akten). Voor nog andere landen geldt, op basis van internationale en 
Europese regels, een vrijstelling van legalisatie. Voor welke landen de legalisatie, de apostille of 
de vrijstelling geldt, kan – per categorie van document en per land – worden nagegaan op de 
website van de FOD Buitenlandse Zaken (www.diplomatie.be). 

 


