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Onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens in het Rijksregister van de natuurlijke
personen. - Akten van de burgerlijke stand. - IT120 en
IT150 : afschaffing van de modellen 7bis en 7ter.

Mevrouwen,
Mijne heren,

De verzending van de modellen 7bis en 7ter via de elektronische post van het Rijksregister had respectievelijk tot
doel de termijn voor het inbrengen van de informatie met betrekking tot het overlijden (IT150) of het huwelijk
(IT120) in de bevolkingsregisters en in het Rijksregister aanzienlijk in te korten.
Het versturen van deze modellen behoorde onbetwistbaar tot de bevoegdheid van de gemeentelijke
bevolkingsdienst.
Gelet op de recente aanpassingen aan de reglementering inzake de registratie in het Rijksregister van de
informatiegegevens die worden vermeld in de akten van de burgerlijke stand, wordt het gebruik van de modellen
7bis en 7ter overbodig.
Bij wijze van informatie willen wij deze aanpassingen nog in het kort vermelden:


Met toepassing van artikel 16 van de wet van 15 december 2013 moet de ambtenaar van de burgerlijke
stand van de gemeente waar de akte van burgerlijke stand werd opgesteld in het Rijksregister de
informatiegegevens registreren vermeld in artikel 3, eerste lid, en opgenomen in deze akte.



Het koninklijk besluit van 5 december 2014, dat in werking trad op 1 januari 2015, legt de procedure en de
modaliteiten vast voor de verificatie van de opname in het Rijksregister door de ambtenaar van de burgerlijke
stand van de in de akten van burgerlijke stand opgenomen gegevens (geboorteakten, met uitzondering van
de geboorteakten van kinderen van asielaanvragers, de huwelijksakten en de overlijdensakten).



Vanaf 6 december 2016 moeten bovendien de vermeldingen van de akten van de burgerlijke stand
betreffende het uur van de geboorte en het uur van overlijden eveneens worden vermeld en bijgehouden in
het Rijksregister van de natuurlijke personen.
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Gelet op de onmiddellijke bijwerking in het Rijksregister van de informatiegegevens met betrekking tot de
burgerlijke stand door de gemeente waar het feit zich heeft voorgedaan zal de verzending van de modellen 7bis
en 7ter via de elektronische post (Pubexi) van het Rijksregister stopgezet worden vanaf 1 april 2017.
De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte van burgerlijke stand werd opgesteld,
moet er bijgevolg over waken dat de bijwerking van voornoemde gegevens onmiddellijk en correct wordt
uitgevoerd.
*

*

*

Het afschrift of het uittreksel van de akte van de burgerlijke stand betreffende een persoon die niet is
ingeschreven in de gemeente waar die akte opgemaakt werd, moet worden doorgestuurd naar de administratie
van de gemeente waar die persoon in de registers ingeschreven is of ingeschreven moet worden (artikel 6 van
het koninklijkbesluit betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister).
Deze verzending kan gebeuren met gebruik van het model 7.
Deze toepassing blijft bestaan. Het model 7 kan ter informatie op elektronische wijze worden bezorgd aan de
gemeente van verblijf van de betrokkenen.

Met hoogachting,
(get.)
Etienne Van Verdegem,
Adviseur-generaal

Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

T 02 518 21 31
F 02 518 26 31

callcenter.rrn@rrn.fgov.be
www.ibz.rrn.fgov.be

