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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. 
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• 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. 

 

 

• 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). 

 
 


