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Aanpassing van de Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters naar 
aanleiding van de inwerkingtreding van diverse wetten inzake de Belgische nationaliteit, de afwezigheid 
en de gerechtelijke verklaring van overlijden en de transseksualiteit.1

 

Geachte Dames en Heren, 
 
 
 
Ik zou uw aandacht erop willen vestigen dat de punten 11, 15, 18, 27 en 55 van de Algemene Onderrichtingen 
betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007) aangepast werden 
naar aanleiding van de inwerkingtreding van de volgende wetten: 

• De wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad van 28 december 
2006) heeft op bepaalde punten het Wetboek van de Belgische nationaliteit gewijzigd. Zo heeft artikel 
386 van deze wet de bepaling afgeschaft volgens dewelke de vrijwillige verkrijging van een vreemde 
nationaliteit na de meerderjarigheid het verlies van de staat van Belg teweegbrengt (artikel 22, §1er, 1° 
van het Wetboek van de Belgische nationaliteit).  Deze afschaffing van het verbod van meervoudige 
nationaliteit is in werking getreden op 9 juni 2007 (cf. koninklijk besluit van 25 april 2007 – Belgisch 
Staatsblad van 10 mei 2007). 
 
De Belg die voortaan vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgt (door nationaliteitsverklaring, 
verkrijging, nationaliteitskeuze of naturalisatie) verliest zijn Belgische nationaliteit niet meer ; de 
verkrijging van deze andere nationaliteit zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke vermelding in 
de bevolkingsregisters op de datum die vermeld staat op het officieel document dat uitgaat van de 
bevoegde buitenlandse overheid. Deze informatie wordt dus niet vermeld voor Belgen die een vreemde 
nationaliteit bezitten via een andere bron (toekenning);deze bepalingen zijn niet van toepassing op 
buitenlandse onderdanen die over een andere vreemde nationaliteit beschikken. 
 

                                                           
1 Zie ook de omzendbrief van de Minister van Justitie van 25 mei 2007 met betrekking tot de wijzigingen aan het Wetboek van de Belgische 
Nationaliteit die werden ingevoerd door de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen I (Belgisch Staatsblad van 4 juni 2007) en de 
omzendbrief van de Minister van Justitie van 1 februari 2008 betreffende de transseksualiteitswetgeving (Belgisch Staatsblad van 20 februari 
2008). 
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Er dient opgemerkt dat het verbod van de meervoudige nationaliteit vanaf 28 april 2008 eveneens niet 
meer van toepassing is op de Staten die partijen zijn bij het Verdrag van de Raad van Europa van 6 mei 
1963 betreffende de beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire 
verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit. De Belgische onderdaan die vrijwillig de 
nationaliteit verkrijgt van één van de volgende Staten verliest vanaf 28 april 2008 ook niet langer meer 
zijn staat van Belg: Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, 
Oostenrijk, Spanje en Verenigd Koninkrijk, overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 april 2008 tot 
vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 386, 1° en 2°, van de wet van 27 december 
2006 houdende diverse bepalingen (I) ten aanzien van de de Staten die Partij zijn bij het Verdrag van de 
Raad van Europa van 6 mei 1963 betreffende de beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit 
en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit (Belgisch Staatsblad van 30 
april 2008). 
 
Ten slotte zou ik ook uw aandacht erop willen vestigen dat een Belgische onderdaan achtereenvolgens 
verschillende vreemde nationaliteiten kan verkrijgen en dat deze informatiegegevens achtereenvolgens 
moeten opgenomen worden. 
Wat de bijkomende onderrichtingen betreft, verwijs ik u eveneens naar de omzendbrieven van 12 juli   
2007, 11 oktober  2007en 4 februari 2008 betreffende de Onderrichtingen over het bijhouden van de 
informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen – Informatietype 031 : De 
nationaliteit  en  informatietype 032 : Meervoudige nationaliteit. 
 

• Door de wet van 9 mei 2007 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de 
gerechtelijke verklaring van overlijden (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2007) werden talrijke artikelen 
van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd, alsmede de vermelding van het informatietype dat opgenomen is 
in artikel 3, eerste lid, 6°,van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister. De 
Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters moeten bijgevolg 
eveneens aangepast worden. 

  
 Het vermoeden van afwezigheid wordt vastgesteld door de rechtbank van eerste aanleg en ter kennis 
gebracht van de vrederechter van de laatste woonplaats die een voorlopige bewindvoerder aanwijst. De 
beslissingen van de vrederechter betreffende de voorlopige bewindvoerder worden ter kennis gebracht 
van de burgemeester van de laatste woonplaats van de afwezige en worden opgenomen in de 
bevolkingsregisters (artikel 113 van het Burgerlijk Wetboek). Bovendien is het vermoeden van 
afwezigheid een bijzondere autonome procedure; geen enkele bijkomende vermelding moet gedaan 
worden in andere informatiegegevens van het dossier (inzonderheid in de informatie 111 Statuut van de 
persoon die wordt vertegenwoordigd of bijgestaan, in de informatie 113 Vermelding van de persoon die 
vertegenwoordigt of bijstaat, en  in de informatie 026 Tijdelijke Afwezigheid). 

 
Bij het verstrijken van de wettelijke termijn spreekt de rechtbank van eerste aanleg een vonnis houdende 
 verklaring van afwezigheid uit. 
Het vonnis wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente van de 
laatste woonplaats; de verklaring van afwezigheid geldt als een akte van de burgerlijke stand en de 
uitwerkingen van het overlijden worden van kracht vanaf de datum van overschrijving. De 
bevolkingsregisters zullen dus eveneens vermelden dat de persoon als afwezig werd verklaard. 
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Overigens kan bij ontstentenis van een akte van overlijden de rechtbank van eerste aanleg het overlijden 
verklaren van een verdwenen persoon. Deze gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden wordt 
overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente van de laatste woonplaats en 
geldt als een akte van overlijden: de datum van de informatie in de bevolkingsregisters is de 
overlijdensdatum die vastgesteld werd door het vonnis. 
 
De akten van de burgerlijke stand die opgemaakt worden door de verklaring van afwezigheid en de 
gerechtelijke beslissing van overlijden kunnen het voorwerp uitmaken van vonnissen houdende 
verbeteringen, inzonderheid wanneer achteraf blijkt dat de betrokkene nog in leven is. 
 
Ik verzoek u eveneens de omzendbrieven van 12 juli 2007 en 4 september 2007 betreffende de 
Onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke 
personen te lezen. – Informatietype 150 : Overlijden en gerechtelijke verklaring van overlijden alsmede 
de omzendbrief van 12 juli 2007 betreffende de Onderrichtingen voor het bijhouden van de 
informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen – Informatietype 151 : De 
beslissing houdende verklaring van afwezigheid. 

• De wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit (Belgisch Staatsblad van 11 juli 2007) vormt 
de wettelijke basis van de procedure voor het registeren van een geslachtsverandering. Deze wet is in 
werking getreden op 1 september 2007. 
Deze procedure verloopt als volgt: 
- de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van inschrijving ontvangt de met redenen 
omklede aangifte van de betrokkene 
- hij maakt een akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht op 
- In geval er geen verhaal wordt aangetekend, wordt deze akte, na het verstrijken van de 
voorgeschreven  termijn (90 dagen), ingeschreven in het geboorteregister. 
- melding van het nieuwe geslacht wordt gedaan in de kantlijn van de geboorteakte. 
Het aantekenen van verhaal valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg; het 
beschikkende gedeelte van het vonnis wordt overgeschreven in het geboorteregister. 
 
De informatiedatum is deze van de inschrijving van de akte in het geboorteregister of deze van 
overschrijving van het vonnis in het geboorteregister (in geval van beroep). 
 
In voorkomend geval wordt de akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht of de akte van 
overschrijving die het nieuwe geslacht vaststelt ter kennis gebracht van de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de gemeente van geboorte, door middel van een model 7, opdat het nieuwe geslacht vermeld 
zou worden in de kant van de geboorteakte. 
U zult bijkomende informatie vinden in de omzendbrief van 4 september 2007 betreffende de 
Onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke  
personen – Informatietype  004 : geslachtsverandering. 
 



 

4/4 

 

Park Atrium 
Koloniënstraat 11 
1000 Brussel  

T 02 518 21 31
F 02 210 10 31  

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

 

Opmerking: Deze procedure van de zogenoemde « geslachtsaanpassing » mag niet verward worden 
met de eenvoudige gerechtelijke verbetering van de geboorteakte, in geval van een materiële vergissing 
aangaande het geslacht. 
 

De Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters   kunnen geraadpleegd worden 
op onze website : www.ibz.rrn.fgov.be (Deel « Bevolking »). 
Hoogachtend,  
 
Namens de Minister van Binnenlandse Zaken: 
Voor de Directeur-generaal, afwezig: 
De Adviseur-generaal: 
 
 
 
C. ROUMA 

http://www.ibz.rrn.fgov.be/

