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Algemeenheden 
 
De informatie “afstamming”, gekenmerkt door het informatietype 110, bevat in hoofdzaak de identiteit 
van de ouders en de wijze van afstamming. 
 
Deze materie maakt het voorwerp uit van de bepalingen, opgenomen onder Titel VII en VIII van het 
Burgerlijk Wetboek. 
 
De oude bepalingen werden vervangen : 
 
- voor wat de eigenlijke afstamming betreft door de wet van 31 maart 1987; 

 
- voor wat de adoptie betreft, door de wet van 27 april 1987. 
 
Beide wetten zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 mei 1987 (datum inwerkingtreding : 6 
juni 1987). 

 
 

Titel VII van het Burgerlijk Wetboek onderscheidt : 
 
- de afstamming van moederszijde die wordt vastgesteld : 
 

• door de vermelding van de naam van de moeder in de geboorteakte; 
• door erkenning, door middel van authentieke akte, bij gebreke van de geboorteakte of indien de 

naam van de moeder niet vermeld is in de akte; 
• door een vonnis (onderzoek naar het moederschap). 

 
 
- de afstamming van vaderszijde die wordt vastgesteld : 
 

• hetzij rechtstreeks uit hoofde van de echtgenoot van de moeder tijdens het huwelijk of binnen 
300 dagen na de ontbinding ervan; 

• hetzij door erkenning door middel van een authentieke akte (eventueel onderworpen aan een 
vonnis van homologatie); 

• hetzij door een vonnis (onderzoek naar het vaderschap). 
 
 
De afstamming van vaderszijde kan worden betwist en kan aanleiding geven tot annulatie. De 
afstamming van moederszijde kan eveneens worden betwist, bij gebreke van bezit van staat. 
 
 
Titel VIII van het Burgerlijk Wetboek onderscheidt twee types van adoptie : de eigenlijke adoptie 
en de volle adoptie. 
 
Deze nieuwe wetgeving verschilt aanzienlijk van de oude, in het bijzonder met betrekking tot toestanden 
die verdwijnen, zoals : wettig kind, (niet) erkend natuurlijk kind, gewettigd kind, gewettigd kind door 
adoptie. 
 
De verschillen worden aangeduid door het invoeren van nieuwe codes die de vormen van afstamming 
bepalen vanaf 6 juni 1987. 
      
 

*  * 
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Met toepassing van de wet van 18 mei 2006 (B.S. van 20 juni 2006, Ed. 2) tot wijziging van een aantal 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald artikel 343, § 1, wordt de adoptie door personen 
van hetzelfde geslacht mogelijk gemaakt. 
 
De bepalingen van deze wet treden in werking tien dagen na de publicatie ervan in het Belgisch 
Staatsblad, dit is op 30 juni 2006. 
 
Deze wijziging heeft geen invloed op de teksten van de Algemene onderrichtingen voor het houden van 
de bevolkingsregisters, noch op de onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens in het 
Rijksregister. 
 
De programma’s van het Rijksregister werden aangepast ten einde de adoptie (gewone en volle adoptie) 
door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken; concreet betekent dit voor deze gevallen het 
weglaten van de controle op de identificatienummers (man – vrouw). 
 
 

*   * 
 

De wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder (B.S. van 7 
juli 2014) trad inwerking op 1 januari 2015. 
 
Deze wet strekt ertoe de bestaande ongelijkheden inzake ouderschap van koppels van het vrouwelijke 
geslacht op te heffen door het mogelijk te maken om een juridische afstammingsband vast te stellen ten 
aanzien van de partner of de echtgenote die heeft deelgenomen aan het project van de voortplanting, 
zonder dat een adoptieprocedure of een andere specifieke gerechtelijke procedure moet worden 
gevolgd. 
 
Ten einde de informatiegegevens met betrekking tot het meemoederschap te kunnen opnemen in het 
Rijksregister werden in het IT 110 betreffende de afstamming vier nieuwe codes voorzien    (25-28). 

  
 

*  * 
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Samenstelling 
 
Deze informatie bevat : 
 
- de datum van de vaststelling van de afstamming; 
- de wijze van afstamming; 
- de identificatie van één of van beide ouders; 
- de plaats van geboorte of van de overschrijving van een akte of van een vonnis in de registers van 

de Burgerlijke Stand, met vermelding van de akte of het vonnis (NIS-code of voluit geschreven); 
- een commentaarzone voor maximum 60 alfanumerieke tekens. 
 
 
Datum van de afstamming 
 
a. Wijzen van afstamming vóór 6 juni 1987. 
 

De datum van afstamming is : 
 

- de geboortedatum : voor de wijzen van afstamming 00, 02 en 08; 
- de vermoedelijke geboortedatum : voor de wijze van afstamming 06; 
- de geboortedatum of een latere datum dan de geboortedatum : voor wijze van afstamming 09; 
- de geboortedatum, een vroegere (nooit vroeger dan 9 maand vóór de geboorte) of latere datum 

dan de geboortedatum : voor de wijze van afstamming 01 en 03; 
- een latere datum dan de geboortedatum : voor de andere wijzen van afstamming. 

 
 
b. Wijzen van afstamming vanaf 6 juni 1987. 
 

De datum van afstamming is : 
 
- de geboortedatum : voor de wijzen van afstamming 10, 11, 12 en 18; 
- de vermoedelijke geboortedatum : voor de wijze van afstamming 16; 
- de geboortedatum of een latere datum dan de geboortedatum : voor wijze van afstamming 19; 
- de geboortedatum, een vroegere of latere datum dan de geboortedatum : voor de wijzen van 

afstamming 13 en 20; 
- een latere datum dan de geboortedatum : voor de andere wijzen van afstamming. 

 
 

Opmerkingen : 
 

- Bij bepaalde wijzen van afstamming moet er een overschrijving of kantmelding gebeuren in de 
registers van de Burgerlijke Stand als vormvereiste, die gesteld is op straffe van nietigheid voor de 
afstamming ter zake.  In deze gevallen is de datum in het I.T. 110 dan ook de datum van 
overschrijving  of kantmelding.  Deze datum betekent geenszins dat de gevolgen van de afstamming 
slechts ingaan vanaf de datum van inschrijving of kantmelding. 

 
- Voor sommige wijzen van afstamming bepaalt het Burgerlijk Wetboek zekere grenzen aan de data 

rekening houdend met de leeftijd van het kind, de leeftijd van de ouders of het leeftijdsverschil 
tussen het kind en zijn ouders. 

 
- 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. 
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Wijzen van afstamming 
 
Er zijn de door de wet voorgeschreven wijzen van afstamming vóór 6 juni 1987 en deze voorgeschreven 
vanaf die datum. 
 
Wijzen van afstamming gelegen vóór 6 juni 1987. 
 

00  wettig kind 
01  gewettigd kind 
02  niet erkend natuurlijk kind 
03  erkend natuurlijk kind 
04  geadopteerd kind 
05  gewettigd kind ingevolge adoptie 
06  vondeling 
07  natuurlijk kind ingevolge ontkenning 
08  onbekende afstamming 
09  onbepaalde afstamming 
40  afstamming op verklaring (Oekraïne). 
 

 
Wijzen van afstamming vanaf 6 juni 1987. 

 
10  kind geboren uit het huwelijk 
11  afstamming van moederszijde met erkenning door de vader bij de geboorte 
12  afstamming van moederszijde (vermelding in de akte van geboorte) 
13  afstamming van moederszijde door erkenning 
14  adoptie 
15  volle adoptie 
16  vondeling 
17  afstamming van moederszijde ingevolge de nietigverklaring van de afstamming  

van vaderszijde 
18  onbekende  afstamming 
19  onbepaalde afstamming 
20  afstamming van vaderszijde door erkenning 
21  afstamming van moeders- en/of vaderszijde door vonnis 
22  afstamming van vaderszijde door nietigverklaring van de afstamming van  

moederszijde 
23  nietigverklaring van de afstamming van moeders- en/of vaderszijde 
24  herroeping van de adoptie 
31  herziening van de adoptie 
41  afstamming op verklaring (Oekraïne). 
 
 
 
Opmerkingen : 
 
De codes 8 en 18 worden gebruikt voor de personen waarvan de ouders niet gekend zijn in feite of 
in rechte.  Deze wijze van afstamming kan nl. in het Frans recht bestaan. 
 
De codes 9 en 19 worden gebruikt voor de personen waarvan de identiteit van de ouders gekend is 
maar zonder dat de wijze van de afstamming kan worden vastgesteld.  Deze wijze van afstamming 
slaat uitsluitend op vreemde onderdanen of op hen die het geweest zijn. 

 
De codes 23 en 24, die zich eerder uitzonderlijk zullen voordoen, kunnen in hun gevolgen zeer 
complexe situaties inzake de afstamming doen ontstaan. In deze gevallen zal op de attesten van 
het Rijksregister geen afstamming afgedrukt worden. Na bepaling van de nieuwe afstamming, dient 
de gemeente zelf de passende vermeldingen op de attesten aan te brengen. 
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De codes 40 en 41. 
 
De Oekraïense aktes van de burgerlijke stand, voornamelijk geboorteaktes, kunnen gezien de 
omstandigheden niet worden geapostilleerd/gelegaliseerd. Er is beslist om in IT 110/114 een 
nieuwe code te creëren: “afstamming 
op verklaring: kind van … en ……”. 

 
 
 

Wijzen van afstamming vanaf 1 januari 2015 
 

25  kind geboren uit het huwelijk van twee vrouwen 
26  afstamming van moederszijde met erkenning van de meemoeder bij de geboorte 
27  afstamming van meemoederszijde door erkenning 
28  afstamming van meemoederszijde en/of moederszijde door vonnis 
29 afstamming van moederszijde door nietigverklaring van de afstamming van meemoederszijde 
30  afstamming van vaderszijde door nietigverklaring van de afstamming van meemoederszijde. 

 
 
 

Identificatienummer van de vader en de moeder 
 

Voor sommige wijzen van afstamming (zie structuren hieronder) is het nodig de vader, de moeder of 
beiden te identificeren.  De identificatie zal als volgt geregistreerd worden : 
 
1° De vader en/of de moeder zijn in het Rijksregister geregistreerd : in dit geval moet hun 

identificatienummer in het Rijksregister gebruikt worden. 
 

2° Eén van de ouders, of beiden, zijn niet in het Rijksregister geregistreerd : 
 

- hun geboortedatum is gekend 
 

De identificatie geschiedt door een fictief nummer van 11 cijfers waarvan de eerste 6 cijfers de 
geboortedatum zijn, in de volgorde jaar-maand-dag gevolgd door 999 00 voor de vader en door 
000 00 voor de moeder.  Op dit fictief nummer volgen de codes van naam en voornamen, met 
een maximum van 10 codes, gevolgd. 
 
 

- hun geboortedatum is niet gekend 
 
Het fictief nummer hierboven zal als volgt samengesteld zijn : 
 

• 000001 999-00 voor de vader 
• 000001 000-00 voor de moeder. 

 
Dit nummer wordt eveneens gevolgd door de codes van de naam en de voornamen met een 
maximum van 10 codes. 
 
Deze werkwijze mag slechts worden toegepast wanneer de geboortedatum van de ouders 
werkelijk niet gekend is. 
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Structuren 
 

Toegelaten operatiecodes : 10, 11, 13 en 17. 
 
 
 
Afstammingscodes 00, 09, 10, 19 en 25 

 
 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM CODE 
N N    0 D D M M E E J J N N 

 
RIJKSREGISTERNUMMER VADER  RIJKSREGISTERNUMMER MOEDER 

N N N N N N N N N N N * N N N N N N N N N N N 
 
 

 
 

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

 
RIJKSREGISTERNUMMER VADER  
N N N N N N N N N N N * 

 
FICTIEF RIJKSREGISTERNUMMER MOEDER NAAMCODE / CODE NAAM-VOORNAAM (MAX. 10) 

N N N N N N 0 0 0 0 0             
 

 
 
 

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

 
FICTIEF RIJKSREGISTERNUMMER VADER NAAMCODE / CODE NAAM-VOORNAAM (MAX. 10)  

N N N N N N 9 9 9 0 0             * 
 

RIJKSREGISTERNUMMER MOEDER 
N N N N N N N N N N N 

 
 
 
 

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

 
FICTIEF RIJKSREGISTERNUMMER VADER NAAMCODE / CODE NAAM-VOORNAAM (MAX. 10)  

N N N N N N 9 9 9 0 0             * 
 

FICTIEF RIJKSREGISTERNUMMER MOEDER NAAMCODE / CODE NAAM-VOORNAAM (MAX. 10) 
N N N N N N 0 0 0 0 0             
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Voorbeelden : 
 
- Vader en moeder zijn gehuwd, beiden zijn opgenomen in het Rijksregister.  Een wettig kind (code 

00) wordt geboren op 25 december 1972. 
 

10/110/0/25121972/00/45030601973/*/48060712056 
 
- De ouders zijn gehuwd, maar de moeder is niet opgenomen in het Rijksregister.  Er wordt een kind 

geboren uit huwelijk op 17 februari 2000 (code 10). 
 

10/110/0/17022000/10/65070811905/*/68051700000/464816/010731/001063 
 
 
 
Afstammingscodes 01, 04, 05, 11, 14, 15, 21, 26, 28 
 

 
O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM CODE 

N N    0 D D M M E E J J N N 
 

RIJKSREGISTERNUMMER VADER  RIJKSREGISTERNUMMER MOEDER  
N N N N N N N N N N N * N N N N N N N N N N N * 

 
Aktenummer NIS-CODE  COMMENTAAR (max. 60 tekens) 

N N N N N N N N N N * X X X     X X X 
 
 
 

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

 
RIJKSREGISTERNUMMER VADER  
N N N N N N N N N N N * 

 
FICTIEF RIJKSREGISTERNUMMER MOEDER NAAMCODE / CODE NAAM-VOORNAAM (MAX. 10)  

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0             * 
 

Aktenummer NIS-CODE  COMMENTAAR (max. 60 tekens) 
N N N N N N N N N N * X X X     X X X 

 
 

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

 
FICTIEF RIJKSREGISTERNUMMER VADER NAAMCODE / CODE NAAM-VOORNAAM (MAX. 10)  

0 0 0 0 0 1 9 9 9 0 0             * 
 

RIJKSREGISTERNUMMER MOEDER  

N N N N N N N N N N N * 
 

Aktenummer NIS-CODE  COMMENTAAR (max. 60 tekens) 
N N N N N N N N N N * X X X     X X X 

  



IT110 – Versie 01.02.2023 Pagina 9 
 

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

 
FICTIEF RIJKSREGISTERNUMMER VADER NAAMCODE / CODE NAAM-VOORNAAM (MAX. 10)  

0 0 0 0 0 1 9 9 9 0 0             * 
 

FICTIEF RIJKSREGISTERNUMMER MOEDER NAAMCODE / CODE NAAM-VOORNAAM (MAX. 10)  
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0             * 

 
Aktenummer NIS-CODE  COMMENTAAR (max. 60 tekens) 

N N N N N N N N N N * X X X     X X X 
 

 
Voorbeelden : 

 
- De ouders zijn gehuwd, beiden zijn opgenomen in het Rijksregister.  Een gewettigd kind  (code 01) 

wordt geboren te Gent op 2 juli 1986  
 
10/110/0/02071986/01/62031403924/*/64071311403/*/00103/44021 

 
- De ouders zijn niet geregistreerd in het Rijksregister.  De akte van adoptie wordt op 10 januari 2000 

verleden voor notaris Vandenberghe te Lokeren.  De overschrijving van het vonnis van homologatie 
van volle adoptie vindt plaats op 17 december 2000 (code 15). 

 
10/110/0/17122000/15/57100899900/330137/019324/024410/*/59021300000/473163/026365/0250
53/*/00092/46014/*/Akte Lokeren bij notaris Vandenberghe van 10.01.2000 

 
 
Afstammingscode 02 en 12 
 

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

 
RIJKSREGISTERNUMMER MOEDER 
N N N N N N N N N N N 

 
 
 

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

 
FICTIEF RIJKSREGISTERNUMMER MOEDER NAAMCODE / CODE NAAM-VOORNAAM (MAX. 10) 

N N N N N N 0 0 0 0 0             
 

 
Voorbeelden : 

 
- Een niet erkend natuurlijk kind wordt geboren op 2 januari 1983.  De moeder is opgenomen in het 

Rijksregister (code 02). 
10/110/0/02011983/02/57030911213 

 
- Een ongehuwde moeder, die niet geregistreerd  is in het Rijksregister, krijgt een kind op 6 november 

2000 (code 12). 
10/110/0/06112000/12/62042700000/368904/021679/023786 
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Afstammingscode 03, 04, 07, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31 
 
 

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

 
RIJKSREGISTERNUMMER MOEDER  

N N N N N N N N N N N * 
 

Aktenummer NIS-CODE  COMMENTAAR (max. 60 tekens) 
N N N N N N N N N N * X X X     X X X 

 
 
 

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

 
FICTIEF RIJKSREGISTERNUMMER MOEDER NAAMCODE / CODE NAAM-VOORNAAM (MAX. 10)  

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0             * 
 

Aktenummer NIS-CODE  COMMENTAAR (max. 60 tekens) 
N N N N N N N N N N * X X X     X X X 

 
 
Voorbeelden  
 
- Natuurlijk kind ingevolge ontkenning door de vader (code 07) op 15 januari 1986 te Brugge.  De 

moeder heeft een identificatienummer.  Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg op 13 december 
1985 te Brugge. 

 
10/110/0/15011986/07/60012003814/*/00030/31005/*/Rb. 1ste Aanleg Brugge - vonnis op 
13.12.1985 

 
- Herroeping van de adoptie t.o.v. de vader te Lier op 15 mei 2000 (code 24).  De moeder heeft geen 

identificatienummer.  Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg op 10 april 2000 te Antwerpen. 
 

10/110/0/15052000/24/64080700000/359908/028739/022647/*/00142/12021/*/Rb. 1ste Aanleg 
Antwerpen - vonnis op 10.04.1989 

  



IT110 – Versie 01.02.2023 Pagina 11 
 

Afstammingscode 03, 04, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31 
 
 

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

 
RIJKSREGISTERNUMMER VADER  
N N N N N N N N N N N * 

 
Aktenummer NIS-CODE  COMMENTAAR (max. 60 tekens) 

N N N N N N N N N N * X X X     X X X 
 
 
 

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

 
FICTIEF RIJKSREGISTERNUMMER VADER NAAMCODE / CODE NAAM-VOORNAAM (MAX. 10)  

0 0 0 0 0 1 9 9 9 0 0             * 
 

Aktenummer NIS-CODE  COMMENTAAR (max. 60 tekens) 
N N N N N N N N N N * X X X     X X X 

 
 
 
Voorbeelden : 
 

- Natuurlijk kind erkend door de vader te Brussel op 2 februari 1984 (code 03).  De vader heeft een 
identificatienummer.   Homologatie door Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 3 maart 1984.  
Overschrijving van het vonnis van homologatie op 5 april 1984.   

 
10/110/0/05041984/03/56030709319/*/00111/21004/*/Erkend 02.02.1984 - REA. Brussel – 
Homologatie op 03.03.1984  

 
- Erkenning door de vader te Hasselt op 19 mei 2000 (code 20) overgeschreven op 10 juli 2000 

ingevolge homologatie door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt op 7 juni 2000.  Vader heeft 
geen identificatienummer. 

 
10/110/0/10072000/20/65090299900/469028/026642/025281/*/00098/71022/*/ Erkend 19 mei 2000 - 
REA Hasselt - Homologatie op 07.06.2000 

 
 
 
Afstammingscode 06, 08, 16, 18 
 
  

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

 
 
Voorbeeld : 

 
Vondeling op 2 februari 1985 (code 06). 
10/110/0/02021985/06 
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Registratie van meemoederschap 
 

Er werd vastgesteld dat in de gevallen van meemoederschap (met name code 25), de moeder die bevallen is niet 
op dezelfde manier wordt gecodeerd en zichzelf ofwel op de plaats van de 1ste  ouder of als de 2de ouder kan 
bevinden.  
Dit leidt tot foutieve statistieken waarbij de co-ouder dus ten onrechte geïdentificeerd wordt als de "natuurlijke" 
moeder, wat een impact heeft op de hierboven vermelde indicatoren. 
 
In sommige gevallen bevat het IT110 een regel voor het kind met de afstammingscode "12" (afstamming van 
moederszijde (vermelding in de akte van geboorte)), waarmee de natuurlijke moeder kan geïdentificeerd worden. 
Deze lijn is echter niet altijd aanwezig. 
 
 
Ten einde tegemoet te komen aan de bovenvermelde onvolkomenheden wordt verzocht om voortaan, in alle 
gevallen van meemoederschap, de "natuurlijke" of "biologische" moeder te vermelden op de eerste plaats in de 
bijwerkingsstructuur. 
 
 
Voorbeelden 
 
1) Bijwerking met code 25 

 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM CODE 
N N 

   
0 D D M M E E J J N N 

 

RIJKSREGISTERNUMMER BIOLOGISCHE MOEDER  RIJKSREGISTERNUMMER MEEMOEDER 
N N N N N N N N N N N * N N N N N N N N N N N 

 
 
 
2) Bijwerking met code 28 

 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM CODE 
N N 

   
0 D D M M E E J J N N 

 

RIJKSREGISTERNUMMER BIOLOGISCHE MOEDER  RIJKSREGISTERNUMMER MEEMOEDER 
 

N N N N N N N N N N N * N N N N N N N N N N N * 
 

Aktenummer NIS-CODE  COMMENTAAR (max. 60 tekens) 
N N N N N N N N N N * X X X     X X X 
 

 
 
Voor een bijwerking van een afstamming in het IT110 met een code 12 – “afstamming van moederszijde 
(vermelding in de akte van geboorte)” - wijzigt niets. 
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Meerdere informatiegegevens in het IT 110. 
 
a) Invoering van informatiegegevens op dezelfde datum (OC 10). 
 
De programma’s van het IT 110 (Afstamming) in het Rijksregister werden aangepast om voor alle 
codes van afstamming te kunnen voorzien in het opnemen van meerdere informatiegegevens op 
eenzelfde datum. 
Dit was tot op heden immers enkel het geval voor de codes van afstamming 01 (gewettigd kind), 03 
(erkend natuurlijk kind), 13 (afstamming van moederszijde) en 20 (afstamming van vaderszijde door 
erkenning). 
 
Om een duidelijk onderscheid te kunnen maken met de bestaande toepassingen, en om de aandacht 
te vestigen op het invoeren van verschillende informatiegegevens op dezelfde datum moet de 
dienstcode 1 gebruikt worden. 
 
 
Structuur: 
 

O.C. I.T. D. DATUM   

1 0 1 1 0 1 D D M M J J J J     
 
 
 
b) Annulatie van informatiegegevens (OC 13) 
 
De structuur van de operatiecode 13 werd bijgevolg eveneens gewijzigd, ten einde een van de 
informatiegegevens met eenzelfde datum te kunnen verwijderen. Dezelfde principes worden 
toegepast als in het IT 246 van de Gemeentelijke Informatie. 
 
In geval van meerdere informaties in het IT 110 moet een volgnummer (V) toegevoegd worden aan 
het einde van de structuur, om de informatie aan te wijzen die moet geannuleerd worden. 
 
De recentste informatie bovenaan in het bedoelde informatietype is nummer 1, de tweede informatie is 
nummer 2, enz. 
 
Indien de recentste informatie moet geannuleerd worden, is het volgnummer niet vereist. 
 
Structuur voor annulatie van de recentste informatie. 
 
 

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

 
 
 
Structuur voor de annulatie van een andere informatie (zelfs indien slechts 1 informatiegegeven met 
die datum voorkomt): 
 
 

O.C. I.T. D. DATUM V 
1 3 1 1 0 0 D D M M J J J J X 
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Overzichtstabellen  
 
Wijzen van afstamming vóór 6 juni 1987  

Te 
gebruiken      

code 

Te registreren  wijze 
van afstamming 

Wettelijke referenties Tekst op R-kaart Tekst op attesten  

00 wettig kind oud artikel 312 B.W.           
(en volgende) 

kind van …………… en      
van ……………….. 

zoon/dochter van                
………. en ………. 

01 gewettigd kind oud artikel 331 B.W.           
(en volgende) 

kind van …………… en         
van ……………….. 

zoon/dochter van                
………. en ………. 

02 niet erkend natuurlijk 
kind 

 kind van ……………. zoon/dochter                        
van …………… 

03 erkend natuurlijk kind oud artikel 334 B.W.           
(en volgende) 

kind van……………….         
(en van ………….…) 

zoon/dochter van          
………. (en van 

……….) 
04 geadopteerd kind Titel VIII B.W.                          

(oud) 
geadopteerd kind                 

van …… ( en van …) 
zoon/dochter van          
………. (en van 

……….) 
05 gewettigd kind door 

adoptie 
Titel VIII B.W.                          

(oud) 
geadopteerd kind            
van …… ( en van ……) 

zoon/dochter van         
…... (en van ….) 

06 vondeling art. 58 B.W. afstamming niet gekend afstamming niet 
gekend 

07 natuurlijk kind 
ingevolge ontkenning 

oud art. 312, tweede 
lid,     Art. 313 e.v. B. 

W. 

kind van ……………. zoon/dochter                        
van …………… 

08 onbekende afstamming  afstamming niet gekend afstamming niet 
gekend 

09 onbepaalde 
afstamming 

 onbepaalde afstamming 
van ……  (en van ……) 

zoon/dochter van          
………. (en van 

……….) 
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Wijzen van afstamming vanaf 6 juni 1987 
     

Te 
gebruiken      

code 

Te registreren                     
wijze van afstamming 

Wettelijke referenties Tekst op R-kaart Tekst op attesten 

10 kind geboren uit                      
het huwelijk 

Art. 312, 315 en                     
317 B. W. 

kind van …………… en      
van ……………….. 

zoon/dochter van                
………. en ………. 

11 afstamming van 
moederszijde met 

erkenning door de vader 
bij de geboorte 

Art. 312 en 319 B. W. kind van …………… en      
van ……………….. 

zoon/dochter van                
………. en ………. 

12 afstamming van 
moederszijde 
(vermelding in 
geboorteakte) 

Art. 312 B. W. kind van ……………. zoon/dochter van                
………. (en van 

……….) 

13 afstamming van 
moederszijde door 

erkenning 

Art 313 B. W. erkend kind van 
……………. 

zoon/dochter van                
………. (en van 

……….) 
14 adoptie Titel VIII B. W.  geadopteerd kind                 

van …………………..             
( en van …………..…..) 

zoon/dochter van                
………. (en van 

……….) 

15 volle adoptie Titel VIII B. W.  geadopteerd kind                 
van …………………..             

( en van …………..…..) 

zoon/dochter van                
………. (en van 

……….) 

16 vondeling Art. 58 B. W. vondeling afstamming niet 
gekend 

17 afstamming van 
moederszijde ingevolge 
nietigverklaring van de 

afstamming van 
vaderszijde 

 kind van ……………. zoon/dochter                        
van …………… 

18 onbekende afstamming  kind afstamming niet 
gekend 

19 onbepaalde afstamming  kind  van 
…………………..   (en 
van ………………….) 

zoon/dochter van                
………. (en van 

……….) 

20 afstamming van 
vaderszijde door 

erkenning 

Art. 319 en  
319bis B. W. 

erkend kind 
van……………….       

  (en van ………….…) 

zoon/dochter van                
………. (en van 

……….) 
21 afstamming van 

moeders-   en/of 
vaderszijde door vonnis 

Art. 314 en 322 B. W.  kind van……………….         
(en van ………….…) 

zoon/dochter van                
………. (en van 

……….) 

22 afstamming van 
vaderszijde door 

nietigverklaring van de 
afstamming van 
moederszijde 

Art. 312,§.2 B. W. kind van ……………. zoon/dochter                        
van …………… 

23 nietigverklaring van de 
afstamming van 

moeders- of vaderszijde 

Art. 330 B. W. afstamming vernietigd 
t.o.v. 

……………………… 

geen afdruk van 
afstamming 

24 herroeping van de 
adoptie 

Art. 354 en 366 B. W. adoptie herroepen               
t.o.v. …………………… 

geen afdruk van 
afstamming 
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Voorbeelden 
 

- Kind geboren op 16 juli 2000 uit ongehuwde ouders.  De vader erkent het kind bij de geboorte.  
Deze erkenning geschiedt in de akte van geboorte. 

 
10/110/0/16072000/11/65022521785/*/67010212046/*/AKTENR/NIS-CODE/*/ COMMENTAAR. 

 
 
- Kind geboren op 16 juli 2000.  De vader van het kind deed de erkenning reeds op 1 juli 2000.  De 

naam van de moeder is opgenomen in de akte van geboorte.  
 
1. 10/110/0/01072000/20/65022521785/*/0040/62063 
2. 10/110/0/16072000/12/67010212046 

 
- Kind geboren op 16 juli 2001.  De vader en de moeder van het kind doen de erkenning allebei op 1 

juli 2001.  De erkenning door de moeder vóór de geboorte is in feite overbodig, omdat de vermelding 
van de naam van de moeder in de akte van geboorte de afstamming langs moederszijde vaststelt. 
Niettemin moet dan de registratie van de erkenning door de moeder geschieden. 
 
1. 10/110/0/01072001/20/65022521785/*/0040/62063 
2. 10/110/0/01072001/13/67010212046/*/0040/62063. 

 
- Kind geboren op 16 juli 2002 uit een ongehuwde vrouw en een man, gehuwd met een andere 

vrouw.  De vader erkent het kind op 20 juli 2002.  De akte van erkenning wordt bij verzoekschrift ter 
homologatie neergelegd bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van het kind.  Het 
verzoekschrift dateert van 4 augustus 2002.  De homologatie wordt toegestaan op 15 september 
2002 en wordt overgeschreven in de rand van de akte van erkenning op 25 september 2002 

 
1) bijwerking van de afstamming langs moederszijde :  

10/110/0/16072002/12/67010212046. 
 

2) bijwerking van de afstamming langs vaderszijde : 
10/110/0/25092002/20/65022521785/*/0040/62063/*/ Verzoekschrift 4.8.2002  - REA Luik - 
homolog op 15.09.2002. 
De erkenning heeft wel gevolgen vanaf 4 augustus 2002. 

 
- Kind geboren op 16 juli 2002 in Frankrijk uit een ongekende vader.  De naam van de moeder is niet 

vermeld in de akte van geboorte en zij doet geen erkenning. 
Het kind of zijn wettelijke vertegenwoordiger laat via vonnis de afstamming langs moederszijde 
vaststellen (rechtsvordering tot onderzoek naar het moederschap). 
 
1) 10/110/0/16072000/18 
2) 10/110/0/18052001/21/67010212046/*/0032/62062/*/Vonnis REA Luik op 26.04.2001 

 
 

- Kind geboren op 16 juli 2000 uit ongehuwde ouders.  De vader erkent het kind op 4 augustus 2000.  
Een rechtsvordering tot betwisting van het vaderschap wordt ingeleid door de vader, die bewijst dat 
aan zijn toestemming een gebrek kleefde.  De rechtbank vernietigt de erkenning op 15 februari 2001 
en het vonnis wordt op 3 maart 2001 overgeschreven. 
 
1) 10/110/0/16072000/12/67010212046 
2) 10/110/0/04082001/20/65022521785/*/0040/62063 
3) 10/110/0/03032001/23/65022521785/*/0005/62063/*/Vonnis REA Luik op 15.02.2001. 
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Tabel van de toegelaten opvolgingen voor de wijzen van afstamming die vanaf 6 juni 1987 van 
kracht zijn. 

 
 

INFORMATIE IN HET DOSSIER TOEGELATEN BIJWERKING 

a)  Nihil  Alles 
  
b)  de recentste informatie in het dossier 
in minder recent dan 6 juni 1987 

informaties die na of gelijk aan 6 juni 
1987 kunnen ingevoerd worden. 

  
00 14-15-17-20-21-23 
01 14-15-23 
02 13-14-15-20-21 
03 13-14-15-20-21-23 
04 13-14-15-20-21-24 
05 13-14-15-20-21 
06 13-14-15-20-21 
07 14-15-20-21-23 
08 13-14-15-20-21 
09 13-14-15-20-21 

  
c) de recentste informatie in het dossier  
is  recenter  dan  of gelijk  aan   6 juni 

1987 

informaties die na of gelijk aan 6 juni 
1987 kunnen ingevoerd worden. 

  
10 14-15-17-20-23 
11 14-15-22-23 

12-13 14-15-20-23 
14 13-14-15-20-21-24 

15-16 13-14-15-20-21 
17 14-15-20-21-23 

18-19 13-14-15-20-21 
20 13-14-15-23 
21 13-14-15-20-21-23 
22 13-14-15-21 
23 13-14-15-20-21-23 
24 13-14-15-17-20-21-22-23-24 

 
 
Opmerking:  In geval van een overleden kind wordt de bijwerking van de afstamming met 

een code 13 of 20 (erkenning) toegelaten tot één jaar na de geboortedatum. 
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Opmerkingen. 
 

- De bijwerking van de informatie afstamming zal de vorige niet steeds uitwissen.  Indien er 
informaties in historiek aanwezig zijn, moet de toestand van de afstamming onderzocht worden in 
het kader van de informaties in historiek. 
 

- De afstamming moet de gegevens van de geboorteakte exact overnemen. 
 
- Inzake de overschrijving van de akten van de Burgerlijke Stand, moet, in voorkomend geval, het 

district vermeld worden. 
 
- De datum van een bijwerking moet recenter zijn dan de datum van de vorige informatie.  Deze regel 

is niet van toepassing voor de wijze van afstamming 03 daar beide data gelijk kunnen zijn. 
 

- De plaats van het feit is een Belgische gemeente of een land; is de plaats niet gekend dan is de 
code 00000 toegelaten. 
 

- Voor de codes 12, 13 en 17 moet de ouder die is vermeld een vrouw zijn. 
Het moet een man zijn voor code 20 of 22.   
Bij nietigverklaring van de afstamming of bij herroeping van de adoptie, moet de ouder of moet(en) 
de ouder(s) worden vermeld die bij deze nietigverklaring of herroeping betrokken zijn. 
 

- Voor de code 05 kan bij het afdrukken van elk document dat het I.T.110 bevat, het ontbrekende 
identificatienummer gevonden worden door de afstamming 00, 01 en 05, die er onmiddellijk aan 
voorafgaat. 
 

- De vermelding die wordt toegevoegd in de zone “commentaar” moet altijd als eerste teken een letter 
bevatten, GEEN CIJFER. 
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Schema inzake vermelding identificatienummer en zone toelichting. 
 

     
CODE  IDENTIFICATIENUMMER ZONE TOELICHTING 

AFSTAMMING VADER MOEDER   
00 ja ja ongebruikt  
01 ja ja - ongebruikt indien erkenning vóór het huwelijk 

   - referenties van het vonnis indien wettiging na huwelijk 
02 neen ja ongebruikt  
03 ja neen als erkenning door rechtbank gemachtigd is 

 neen ja   
04 ja ja datum van de akte van adoptie (notaris of vrederechter) 

 ja neen met eventuele referenties 
 neen ja  

05 ja ja datum van de akte van adoptie (notaris of vrederechter) 
 ja neen met eventuele referenties 
 neen ja   

06 neen neen ongebruikt  
07 neen ja referenties van het vonnis 
08 neen neen ongebruikt  
09 ja ja toelichting mogelijk 

 ja neen   
 neen ja   

10 ja ja ongebruikt  
11 ja ja ongebruikt  
12 neen ja ongebruikt  
13 neen ja ongebruikt  
14 ja ja datum van de akte van adoptie (notaris of vrederechter) 

 ja neen met eventuele referenties 
 neen ja   

15 ja ja datum van de akte van adoptie (notaris of vrederechter) 
 ja neen met eventuele referenties 
 neen ja   

16 neen neen ongebruikt  
17 neen ja referenties van het vonnis 
18 neen neen ongebruikt  
19 ja ja toelichting mogelijk 

 ja neen   
 neen ja   

20 ja neen - toelichting mogelijk inzake erkenning door de vader  
   (art. 319 B.W.)  
   - referenties: van het vonnis tot machtiging van de erkenning      

(art. 320 B.W.) 
21 ja ja referenties van het vonnis tot vaststelling 

 ja neen van het vader- of moederschap 
 neen ja   

22 ja neen referenties van het vonnis 
23 ja neen referenties van het vonnis 

 neen ja   
24 ja neen referenties van het vonnis 

herroeping t.o.v. één 
of van beide 
adoptanten 

neen ja  houdende herroeping van de adoptie 
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