
IT192 – Versie 15.05.2016 Pagina 1 
 

I.T. 192 -  WEGNEMING EN TRANSPLANTATIE VAN ORGANEN EN 

WEEFSELS NA OVERLIJDEN 
 
 

Algemeenheden 
 
De wet van 13 juni 1986 betreffende de wegneming en transplantatie van organen (B.S. van 14 februari 
1987) bekrachtigt het opting out-principe volgens hetwelke organen en weefsels mogen weggenomen 
worden na het overlijden van een persoon behalve wanneer er verzet is vanwege een van zijn 
naastbestaanden en voor zover betrokkene, bij leven, geen uitdrukkelijke verklaring heeft afgelegd. 
Deze verklaring kan ofwel bestaan uit een uitdrukkelijke wilsbeschikking zijn organen af te staan na 
overlijden, ofwel, daarentegen, uit een verzet tegen elke wegneming. 
 
 
Kunnen dergelijke verklaring laten optekenen bij de gemeente van hun verblijfplaats : 
- de personen van Belgische en vreemde nationaliteit die in het bevolkingsregister ingeschreven zijn; 
- de vreemde onderdanen die sedert meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister 

ingeschreven zijn. 
 
Vermits de wet van kracht is op 24 februari 1987, mag geen enkele verklaring een datum hebben die 
deze voorafgaat.   De verklaringen die zouden afgelegd zijn vóór deze datum ingevolge de omzendbrief 
van de Staatssecretaris voor Volksgezondheid dd. 2 oktober 1986, zullen dus medegedeeld worden aan 
het Rijksregister met de datum van 24 februari 1987. 
  
De procedure voor het registreren van de verklaring  van een persoon houdt het gebruik van een 
bijzondere structuur in, die hierna beschreven word t, waarbij transactiecode 93 gebruikt wordt.     
Vermits deze verklaring dient opgetekend te worden in de bevolkings- of vreemdelingenregisters, 
zal de registratie van een verklaring voor de gemee nten automatisch de generatie van een 
nieuwe informatie, geïdentificeerd door I.T. 192, t ot gevolg hebben. 

 
 

Samenstelling 
 
� Datum van de verklaring in 8 cijfers : datum waarop de persoon zijn verklaring heeft gedaan, hetzij 

van verzet, hetzij van toestemming of van herroeping van een van beide.  
Die datum mag niet vóór 24 februari 1987 gelegen zijn. 

 
� Code van verklaring:    
 

10 verklaring van verzet 
11 herroeping van een verklaring van verzet 

12 
herroeping van een verklaring van verzet en invoering van een verklaring van 
uitdrukkelijke toestemming 

20 verklaring van uitdrukkelijke toestemming 
21 herroeping van uitdrukkelijke toestemming 

22 
herroeping van een verklaring van uitdrukkelijke toestemming en invoering van een 
verklaring van verzet 

 
- Gemeente waar de verklaring werd afgelegd:  N.I.S.-code in 5 cijfers. 
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Structuur 
 

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

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

 
 

- Operatiecode  : 10, 13 (geen historiek) 
Iedere operatiecode 10 zal de uitwissing van de vorige 
informatie tot gevolg hebben. 
 

- Dienstcode  : 0. 
 
 

Voorbeelden 
 

10/192/0/15062000/10/13007 
10/192/0/05052000/12/62063 
13/192/0/05052000/12 

 

Opmerking 
 
 
De procedure voor het registreren van de verklaring van een persoon houdt het gebruik in van een 
bijzondere structuur waarbij transactiecode 93 moet gebruikt worden (zie verder). 
 
Deze bijwerking heeft automatisch de generatie van een nieuwe informatie in het IT192 van het 
Rijksregister tot gevolg. 
 
De rechtstreekse bijwerking van het IT192 moet dus een uitzondering blijven, en kan enkel uitgevoerd 
worden in geval er een verschil zou bestaan tussen de databanken RR – Orgadon. 
 
Voor de volledigheid moet hieraan toegevoegd worden dat alle bijwerkingen van een dossier 
(toevoeging, verbetering, annulatie, …) die worden aangevraagd door een gemeente moeten schriftelijk 
of op digitale wijze ingediend worden, desgevallend op basis van een officieel document. 

 
 

Verwerpingen 
 

302 : In de identificatie van het dossier is de NIS-code niet correct; 
322 : Datum van de informatie is fout; 
326 : Code van de verklaring (herroeping) ongeldig; 
338 : NIS-code in de informatie is fout; 
347 : Structuurfout (code ontbreekt); 
374 : Datum i.v.m. de eeuw is fout. 
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REGISTRATIE VAN EEN VERKLARING EN BIJHORENDE 

VERRICHTINGEN 
 
 

Algemene structuur 
 

Elke transactie die betrekking heeft op een verrichting voor het registreren van een verklaring inzake de 
schenking van organen omvat : 
 
a) een hoofding die de transactie bepaalt, evenals de identiteit van de persoon; 
 
b) de eigenlijke transactie. 

 

Hoofding 
 
  

TC1  TC2      
9 3 ∆ 0 1 ∆ N N N N N N N N N N N ∆ N N N N N ∆ 

 
TC1 : algemene transactiecode voor berichten die via het Rijksregister doorgezonden  

worden (artikel 6 van de wet van 8 augustus 1983); 
 
TC2 : bijkomende transactiecode voor verrichtingen in verband met de schenking van  

organen (code = 01). 
 

Eigenlijke transactie 
 

Deze transactie kan betrekking hebben op : 
 

(1) het bekomen van een aanvraagformulier; 
(2) de eigenlijke verklaring; 
(3) de annulatie van een verklaring; 
(4) de herdruk van een verklaring; 
(5) de opvraging betreffende het bestaan van een verklaring. 

 
 

Formulier voor de verklaring 
 
Het te gebruiken formulier is dit waarvan een model gevoegd is bij het K.B. van 30 oktober 1986 (B.S. 
van 14 februari 1987). 

 
Het formulier dat de identiteit van de persoon bevat, kan bekomen worden door middel van volgende 
structuur (die volgt op de hoofding) : 

 
O.C.    T. 
0 1 ∆ 1 ∆ A 

 
T = N, F of D met vermelding van het identificatienummer op het antwoordformulier; 
 

 T = 1, 2 of 3  zonder vermelding van het identificatienummer op het antwoordformulier. 
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Registratie van een verklaring 
 

Structuur 
 
O.C.  DATUM VERKLARING  C.V.  T. 
1 0 ∆ D D M M J J J J ∆ N N ∆ A 

 
 

- Datum verklaring : dient gelijk te zijn aan of recenter te zijn dan 24 februari 1987. 
 

- Code verklaring (CV) : 
 

10 verklaring van verzet 
11 herroeping van een verklaring van verzet 

12 
herroeping van een verklaring van verzet en invoering van een verklaring van 
uitdrukkelijke toestemming 

20 verklaring van uitdrukkelijke toestemming 
21 herroeping van uitdrukkelijke toestemming 

22 
herroeping van een verklaring van uitdrukkelijke toestemming en invoering van een 
verklaring van verzet 

 
- Taal (T) : N, F of D 

 
Opmerking : Elke verklaring geeft aanleiding tot een ontvangstmelding. 

 

Annulatie van een verklaring 
 

Structuur  
 

O.C.  C.V.  T 
1 2 ∆ N N ∆ A 

 
Code verklaring (CV) : de code die in de verklaring voorkomt en die men wenst te annuleren. 

 
Taal (T)  : N, F of D 
 

Andere verrichtingen 
 
a. Herdruk van een geregistreerde verklaring 
 

O.C.    T 
1 5 ∆ 1 ∆ A 

 
 

b. Opvraging van toestand van een verklaring 
 

O.C.    T 
1 5 ∆ 2 ∆ A 

 
 
Opmerking : Deze verrichtingen kunnen slechts geschieden in de loop van de week waarin de 

verklaring werd ingevoerd.  Nadien kan het enkel nog via de FOD Volksgezondheid. 
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Foutencodes m.b.t. de registratie van de verklaring 
 

400 informatie gemeente (I.T. 001)  fout 
401 informatie naam (I.T. 010)  fout 
402 informatie geb. plaats (I.T. 100)  fout of ontbrekend 
403 informatie adres (I.T. 020)  fout 
405 informatie adellijke titel (I.T. 012)  fout 
407 informatie nationaliteit (I.T. 031)  fout 
408 informatie beroep (I.T. 070)  fout 
409 informatie burg. staat (I.T. 120)  fout 
461 code verklaring bestaat niet 
463 verklaring is niet meer aanwezig in bestand 
466 verklaring is reeds geannuleerd of de annulatie is onuitvoerbaar 

 
 

Voorbeelden 
 
1. Aanvragen van formulieren met afdruk van het identificatienummer. 

4452621∆93∆01∆32030232161∆11002∆01∆1∆N 
 

2. Registreren van een verklaring 
a) Verklaring tot verzet 

4452322∆93∆01∆64060515875∆11002∆10∆24022000∆10∆F 
 

b) Intrekking van een verklaring tot verzet 
4452628∆93∆01∆64060515875∆11002∆10∆03032000∆11∆N 

 
3. Herdrukken van een ontvangstbewijs 

4452638∆93∆01∆64060515875∆11002∆15∆1∆N 
 
 

4. Opvragen van de toestand van een verklaring. 
4452639∆93∆01∆6406051875∆11002∆15∆2∆N 
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