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Rijksregister van de natuurlijke personen. IT110 - Afstamming: 

 Registratie van meemoederschap 

 Inschrijving van Oekraïense onderdanen: afstamming op verklaring. 

 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

Met deze nota willen wij uw aandacht vragen voor een uniforme bijwerking en registratie van de afstamming in de 

dossiers van het Rijksregister van de gevallen van meemoederschap. 

Het tweede deel van de nota behandelt de indienststelling van de codes voor een afstamming op verklaring.  
 

  

1 Registratie van meemoederschap 

 

1.1 Inleiding en/of voorgaanden 

 

In het kader van haar nationale en Europese wettelijke verplichtingen stelt Statbel (Algemene Directie Statistiek – 

Statistics Belgium) van de FOD Economie jaarlijks geboortestatistieken op. Deze statistieken zijn ook relevant in 

het kader van ander statistisch en wetenschappelijk onderzoek. 

 

In eerste instantie gebruiken Statbel en ander onderzoekers de gegevens uit het Rijksregister: de geboorten die in 

een bepaald jaar hebben plaatsgevonden worden verzameld, en voor elke geboorte wordt de moeder van de 

geboren kinderen geïdentificeerd. 
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De identificatie van de "natuurlijke" of "biologische" moeder is bij het opmaken van deze statistieken essentieel voor 

de volgende criteria: 

 

 De bepaling van legaal verblijvende moeders (personen ingeschreven in het wachtregister moeten 

verwijderd worden uit de wettelijke Belgische statistieken) of een persoon die daadwerkelijk op het 

grondgebied woont zonder officiële registratie. 

 De verzameling van een reeks variabelen met betrekking tot de moeder: leeftijd, geboorteland, 

nationaliteit, rang van levend geborene, geboortejaar. 

 De berekening van de verschillende indicatoren die essentieel zijn voor de vruchtbaarheidsstatistieken 

(totaal vruchtbaarheidscijfer, geboortevolgorde, gemiddelde leeftijd bij moederschap, enz.). 

 

 

1.2 Conflict 

In een tweede fase worden de geboortestatistieken die zijn opgesteld op basis van het Rijksregister aangevuld met 

gegevens uit geboorteaangiften voor de sociaal-medische informatie over het kind en zijn moeder.  

 

Op dat moment 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. 

 

 

1.3 Registratie in het Rijksregister – Volgorde in de bijwerkingsstructuur 

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 
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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. 

2 Afstamming op verklaring 

 

Met de omzendbrief van 9 maart 2022, en de aanvullende nota van 29 maart 2022 werd u op de hoogte gebracht 

van een programmawijziging voor de bijwerking van de afstamming voor de Oekraïense burgers. 

 

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 ……”. 

 

Voor de bijwerking van de afstamming op verklaring met een informatiedatum vóór 6 juni 1987 kan de code 40 

gebruikt worden; voor de afstamming op verklaring na 6 juni 1987 is de code 41 van toepassing. Deze codes zijn 

inmiddels operationeel. 

De structuren blijven ongewijzigd. 

 

* * * 

 

Voor de goede orde vragen wij u om uw eventuele vragen/opmerkingen/suggesties uitsluitend per e-mail te sturen 

naar Externe.Betrekkingen@rrn.fgov.be. 

 

 

Met hoogachting, 

 

 

Philippe Moreau, 

Directeur-generaal a.i. 
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