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Algemeenheden 
 
 
De informatie ”nationaliteit” betreft enerzijds de Belgische burgers en anderzijds de vreemdelingen. 
 
Voor de Belgen hebben de hierna gebruikte rechtvaardigingscodes als grondslag: 
 

1° de gecoördineerde wetten op de verwerving, het verlies en de herkrijging van de nationaliteit 
(K.B. van 14 december 1932); 

 
2° de wet van 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen 

en houdende invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Titel II); 
 
3° de wet van 13 juni 1991 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van de 

artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek; 
 
4° de wet van 6 augustus 1993 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en de 

wetten betreffende de naturalisatie. 
 
5° de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische 

nationaliteit (Belgisch Staatsblad van 6 april 2000). 
 
6° de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad van 28 

december 2006, Ed. 3) 
 
7° de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 

teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken (B.S. van 14 
december 2012). 

 
Voor de vreemdelingen zijn de nationaliteitscodes deze die opgenomen zijn in de lijst van de landen en 
nationaliteiten.  Het betreft codes die overeenstemmen met onafhankelijke Staten (met uitzondering van 
elk niet autonoom gebied) en codes die betrekking hebben op vluchtelingen en staatlozen. 
 

Samenstelling van de informatie "nationaliteit" 
 

Voor de Belgen 
 
1. Geen nationaliteitsrechtvaardiging vereist is  - kind geboren in België uit een Belgische vader : 

• de datum van de informatie, namelijk de geboortedatum; 

• de nationaliteitscode van Belg (150). 
 
2. indien een nationaliteitsrechtvaardiging noodzakelijk is : 

• de datum van de informatie, die de geboortedatum kan zijn of de datum waarop de Belgische 
nationaliteit toegekend of verkregen wordt; 

• de nationaliteitscode van Belg (150); 

• de code voor rechtvaardiging van de Belgische nationaliteit; 

• de plaats (NIS-code in vijf cijfers of landencode in vijf cijfers) die weergeeft : 
- ofwel de gemeente of het land van verblijf op het ogenblik dat de Belgische nationaliteit 

toegekend wordt; 
- ofwel de plaats van de overschrijving van de akte of het vonnis of de plaats van 

inschrijving van de verklaring ingeval van verkrijging. 
- voor bepaalde gemeenten dient het district opgegeven te worden. 
- Ingeval deze plaats onbekend is, code 99999 invoeren. 

• een eventuele commentaar van maximum 60 tekens. 
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Voor de vreemdelingen 
 
1. Indien geen nationaliteitsrechtvaardiging vereist is : 

- de datum van de informatie, meestal, maar niet noodzakelijk, de geboortedatum. 
- de nationaliteitscode. 
 

2. Indien een nationaliteitsrechtvaardiging vereist is : 
- de datum van de informatie; 
- de nationaliteitscode; 
- een commentaar van maximum 60 tekens. 

 
3. Opmerkingen : 
 

• De buitenlandse onderdanen die, krachtens de wet van 22 december 1999 betreffende de 
regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het 
grondgebied van het Rijk, het voorwerp zijn van een positieve beslissing van regularisatie, 
dienen te worden ingeschreven in het vreemdelingenregister. 

 
Wanneer de nationaliteit van de betrokken buitenlandse onderdanen niet werd vastgesteld bij de 
inschrijving in dit register, dient de vermelding “nog niet definitief bewezen” (code 901) te worden 
ingevoerd in het IT 031. 
In dit specifiek geval is het gebruik van de vermelding “onbepaald” volstrekt af te raden. 
 
 

• Indien de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) of de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen (RVV) de hoedanigheid van vluchteling toekent aan een 
vreemdeling geeft het CGVS, nadat de beroepstermijnen verstreken zijn, een attest van 
erkenning van de hoedanigheid van vluchteling aan hem af. 
 
Op basis van dit attest moet de informatie met betrekking tot de nationaliteit (IT031) van 
betrokkene bijgewerkt worden. De informatiedatum voor de bijwerking is de datum van de 
beslissing tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling (zie beslissing tot erkenning of 
eventueel IT 206). Deze datum mag niet verward worden met de datum van de betekening of de 
datum van afgifte van het betrokken attest. 

 
 

Codes voor rechtvaardiging van de Belgische nationaliteit 
 
Te gebruiken codes voor een informatiedatum vóór 1 januari 1985 

 
10 door geboorte 

De vermelding "door geboorte" wordt niet meer afgedrukt overeenkomstig artikel 3 van de wet van 
6 augustus 1993. 
 

20 geboren in het buitenland. 
30 naturalisatie. 
50 door huwelijk. 
60 door nationaliteitskeuze. 
70 herkrijging van de Belgische nationaliteit. 
80 behoud van de Belgische nationaliteit. 

Het behoud van de Belgische nationaliteit krachtens artikel 27, § 2 van de wet van 28 juni 1984 
mag evenwel aanvangen op een datum na 1 januari 1985. 
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81 krachtens artikel 5 van het K.B. van 14 december 1932. 
Worden Belg : de niet ontvoogde minderjarige kinderen wanneer diegene van hun ouders, die 
over hen het hoederecht uitoefent, vrijwillig de hoedanigheid van Belg verkrijgt of herkrijgt. 
Op voorwaarde evenwel dat ze bewijzen dat ze een vreemde nationaliteit bezitten of deze 
herkrijgen als gevolg van hun verklaring zelf, mogen ze tot het einde van hun tweeëntwintigste 
jaar van de Belgische nationaliteit afstand doen door een verklaring zoals voorgeschreven bij 
artikel 22. 
 

82 door verklaring (art. 15 van het K.B. van 14 december 1932). 
90 bijzondere gevallen, waarbij aanvullende informaties vereist zijn. 
00 nationaliteitscode niet vermeld. 

 
 

 
 

Te gebruiken codes voor een datum met uitwerking vanaf 1 januari 1985 
 
 

1. Geboorte in België (toekenning) 
 

11 - uit een Belgische ouder (Art. 8, § 1, 1°). 
12 - geadopteerd door een Belg (Art. 9, 1°). 
13 - staatloze (Art. 10, 1e lid). 
14 - vondeling (verondersteld in België te zijn geboren) – (Art. 10,  2e lid). 
15 - van wie één ouder of adoptant die in België geboren is, een verklaring heeft  afgelegd  

tot toekenning van de Belgische nationaliteit (Art. 11). 
 

 
2. Geboorte in buitenland (toekenning) 

 
21 - geboren uit een Belgische vader die in België geboren is (Belgische of vreemde moeder) 

(Art. 8, § 1, 2°, a) 
 
22 - geboren uit een Belgische moeder die in België geboren is (Belgische of vreemde vader) 

(Art. 8, § 1, 2°, a). 
 
23 - van wie een ouder Belg is die in het buitenland geboren is en die binnen vijf jaar na de 

geboorte een verklaring heeft afgelegd waarin hij verzoekt om toekenning van de Belgische 
nationaliteit aan zijn kind (Art. 8, § 1, 2°, b). 

 
24 - van wie de vader Belg is en in het buitenland geboren is, indien het kind geen andere 

nationaliteit bezit of behoudt tot de leeftijd van 18 jaar (of ontvoogding) (Art. 8, § 1, 2°, c). 
 
25 - van wie de moeder Belg is en in het buitenland geboren is, indien het kind geen andere 

nationaliteit bezit of behoudt tot de leeftijd van 18 jaar (of ontvoogding) (Art. 8, § 1, 2°, c). 
 

26 - geadopteerd door een Belg(ische) geboren in België (Art. 9. 2°, a). 
 

27 - geadopteerd door een Belg(ische) geboren in het buitenland, die binnen vijf jaar na de 
adoptie een verklaring heeft afgelegd waarin hij verzoekt om toekenning van de Belgische 
nationaliteit aan zijn kind (Art. 9, 2°, b). 

 
28 - geadopteerd door een Belg(ische) geboren in het buitenland indien het kind geen andere 

nationaliteit bezit (Art. 9, 2°, c). 
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3. Bijzondere gevallen van toekenning 
 

65 - Belg door collectief effect   (Art. 12). 
 
 
 

4. Verkrijging van de Belgische nationaliteit 
 

30 - naturalisatie    (Art. 19) 
 
51 - op verklaring ingevolge huwelijk (Art. 16) 
 
60 - door nationaliteitskeuze  (Art. 13 � 15) 
 
70 - door herkrijging   (Art. 24) 
 
90 - bijzondere gevallen die een commentaar vergen (met name Art. 22, 5, c a contrario en art. 28) 
 
91 - door bezit van de staat   (Art. 17) 

 
 
 

Te gebruiken codes voor een datum met uitwerking vanaf 1 januari 1992  (geboorte in 
België) 

 
 

16 - geboren in België uit een ouder die zelf in België geboren is en die er gedurende vijf jaar in de 
loop van de tien jaren die aan de geboorte van het kind voorafgaan, zijn hoofdverblijf heeft 
gehad (Art. 11, 1e lid). 

 
17 - geboren in België en geadopteerd door een vreemdeling die zelf in België geboren is en die er 

zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad gedurende vijf jaar in de loop van de tien jaren voorafgaand 
aan de dag waarop de adoptie uitwerking heeft; de betrokkene wordt Belg op de dag dat de 
adoptie uitwerking heeft op voorwaarde dat deze op de dag van de adoptie de leeftijd van 
achttien jaar niet bereikt heeft en niet ontvoogd is (Art. 11, 2e lid). 

 
18 - geboren in België, van wie de ouders of in geval van adoptie de adoptanten, een verklaring 

afleggen tot toekenning van de Belgische nationaliteit vóór het kind twaalf jaar wordt.  De 
ouders of adoptanten moeten hun hoofdverblijfplaats in België hebben gehad gedurende de 
tien jaren voorafgaand aan de verklaring, en het kind sedert zijn geboorte (Art. 11bis, § 1). 

 
19 - - geboren in België, die er sedert zijn geboorte zijn hoofdverblijf heeft, die de leeftijd van 

achttien jaar heeft bereikt en minder dan dertig jaar oud is, en die een verklaring aflegt om de 
Belgische nationaliteit te bekomen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats 
waar hij zijn hoofdverblijf heeft (Art. 12bis, § 1). (tot 1 mei 2000) 

  
     - geboren in België, die er sedert zijn geboorte zijn hoofdverblijf heeft, die de leeftijd van 

achttien jaar bereikt heeft, en die een verklaring aflegt om de Belgische nationaliteit te 
verkrijgen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar hij zijn hoofdverblijf 
heeft  (Art. 12bis, § 1, 1°, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging 
van een zeker aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit). 

 
Opmerking: Wat de code 19 betreft, de controle betreffende de maximumleeftijd (30 jaar) van de 

vreemdeling die de verklaring aflegt wordt niet meer gedaan vanaf 1 mei 2000.   De 
controle betreffende de minimumleeftijd blijft echter verder bestaan. 

 
 

29 - Verklaring van behoud van de nationaliteit.(≥ 01/01/95 – art. 22, § 1, 5°). 
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Te gebruiken codes voor een datum met uitwerking vanaf 1 mei 2000 
 
 

85 - geboren in het buitenland, die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, die een verklaring heeft 
afgelegd om de Belgische nationaliteit te verkrijgen voor de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft, en van wie één ouder op het tijdstip van de 
verklaring de Belgische nationaliteit bezit (art. 12bis, § 1, 2°). 
De code 85 kan gebruikt worden met een informatiedatum tot en met 31 mei 2007. 

 
86 - de vreemdeling die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, die sedert ten minste zeven jaar zijn 

hoofdverblijf in België heeft gevestigd, die voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft een verklaring heeft afgelegd om de Belgische 
nationaliteit te verkrijgen en die op het tijdstip van de verklaring toegelaten of gemachtigd is tot 
een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk, of toegelaten werd om er zich te vestigen (Art. 
12bis, § 1, 3°). 
De code 86 kan gebruikt worden met een informatiedatum tot en met 27 december 2006. 

 
 

Codes te gebruiken met toepassing van de wet van 27 december 2006 
 

87 - de vreemdeling, die een verklaring heeft afgelegd om de Belgische nationaliteit te verkrijgen 
voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft, en 
van wie een ouder of adoptant de Belgische nationaliteit bezit op het tijdstip van de verklaring, 
voor zover de adoptie gevolgen heeft voordat de geadopteerde de leeftijd van achttien jaar 
heeft bereikt of ontvoogd is vóór die leeftijd. Indien de aangever zijn hoofdverblijfplaats in het 
buitenland heeft, moet hij aantonen werkelijke banden met zijn Belgische ouder of adoptant te 
hebben bewaard en moet deze ouder of adoptant zijn hoofdverblijfplaats in België hebben op 
het tijdstip van de verklaring (art. 12bis, § 1, 2°). 

 Code te gebruiken met een informatiedatum vanaf 1 juni 2007. 
 
 
88 - de vreemdeling, die voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar hij zijn 

hoofdverblijf heeft een verklaring heeft afgelegd om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, die 
zich kan beroepen op zeven jaar hoofdverblijfplaats in België gedekt door een wettelijk verblijf 
en die op het tijdstip van de verklaring gemachtigd of toegelaten werd tot een verblijf van 
onbeperkte duur (art. 12bis, § 1, 3°). 

 Code te gebruiken met een informatiedatum vanaf 28 december 2006. 
 
 
95 - vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit (art. 23). 
 

Hij die van de staat van Belg vervallen is verklaard, kan alleen door naturalisatie opnieuw Belg 
worden. 

 In deze gevallen moet de nationaliteitscode 991 gebruikt worden in de structuur van de 
bijwerking. Deze code zal niet vertaald worden bij de afdruk (= blanco). 

 Code te gebruiken met een informatiedatum vanaf 28 december 2006. 
   
 
 

Code voor de persoon “die verklaart te heten: … en van … nationaliteit te zijn” 
    

45 - De toestand van een nog niet definitief bewezen nationaliteit voor een vreemdeling wordt 
voortaan aangeduid met de code 45.  

 
 De code wordt vertaald als: (Verklaarde nationaliteit).  

De vermelding volgt direct na de informatie die met betrekking tot de nationaliteit in het 
dossier van betrokkene is opgenomen. 

 
 De structuur voor de bijwerking is deze opgenomen onder punt b. 
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Codes te gebruiken met toepassing van de wet van 4 december 2012 
 

Wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetbo ek van de Belgische 
nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgis che nationaliteit  
migratieneutraal te maken. – 
Codes met uitwerking vanaf 1 januari  2013 
 

Nieuwe 
codes Verwijzing 

   

Geboorte in België – Toekenning   

geboren in België uit een ouder die zelf in België geboren is en die er gedurende 
vijf jaar in de loop van de tien jaren die aan de geboorte van het kind voorafgaan, 
zijn hoofdverblijf heeft gehad 
 

31 
Geboren in België  
(art. 11, § 1, 1°) 
 

geboren in België en geadopteerd door een vreemdeling die zelf in België 
geboren is en die er zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad gedurende vijf jaar in de 
loop van de tien jaren voorafgaand aan de dag waarop de adoptie uitwerking 
heeft; de betrokkene wordt Belg op de dag dat de adoptie uitwerking heeft op 
voorwaarde dat deze op de dag van de adoptie de leeftijd van achttien jaar niet 
bereikt heeft en niet ontvoogd is 
 

32 
Geboren in België  
(art. 11, § 1, 2°) 
 

geboren in België, van wie de ouders of in geval van adoptie de adoptanten, een 
verklaring afleggen tot toekenning van de Belgische nationaliteit vóór het kind 
twaalf jaar wordt.  De ouders of adoptanten moeten hun hoofdverblijfplaats in 
België hebben gehad gedurende de tien jaren voorafgaand aan de verklaring, en 
het kind sedert zijn geboorte 
 
� Opmerking: in de programma’s is een leeftijdscontrole voorzien tot 13 jaar; 
voor een toekenning na deze leeftijd moet de bijwerking aangevraagd worden bij 
de dienst Externe Relaties van het Rijksregister.  
 

33 
Belg door verklaring 
ouders (art. 11, § 2) 
 

   

Bijzonder geval van toekenning   

Belg door collectief effect 66 Belg door collectief effect 
(Art. 12) 

   

Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Natural isatie   

Belanghebbende moet : 
   1° de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt; 
   2° wettelijk verblijven in België; 
   3° en aan België buitengewone verdiensten hebben bewezen of kunnen 
bewijzen op het wetenschappelijk, sportief, of sociocultureel vlak en daardoor een 
bijzondere bijdrage kunnen leveren voor de internationale uitstraling van België; 
   4° en met redenen omkleden waarom het voor hem zo goed als onmogelijk is 
om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door het afleggen van een 
nationaliteitsverklaring overeenkomstig artikel 12bis. 
   

35 

Naturalisatie / 
Buitengewone verdienste 
 (art. 19, § 1) 
 

 
de vreemdeling die de leeftijd van achttien jaar heeft en de hoedanigheid heeft 
van staatloze in België krachtens de er vigerende internationale overeenkomsten, 
en sedert ten minste twee jaar wettelijk verblijf heeft in België 
 

36 
Naturalisatie / Staatloze  
(art. 19, § 2) 
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 Verkrijging van de Belgische nationaliteit – Op ver klaring    

de vreemdeling die : 
• de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt; 
• en in België geboren is; 
• en er sedert zijn geboorte wettelijk verblijft. 

40 Belg door verklaring  
(art. 12bis, § 1, 1°)  

de vreemdeling die : 
• de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt; 
• en vijf jaar wettelijk verblijf in België heeft; 
• en het bewijs levert van de kennis van één van de drie landstalen; 
• en zijn maatschappelijke integratie bewijst; 
• en zijn economische participatie bewijst. 

41 
Belg door verklaring  
(art. 12bis, § 1, 2°) 
 

de vreemdeling die : 
• de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt; 
• en vijf jaar wettelijk verblijf in België heeft; 
• en het bewijs levert van de kennis van één van de drie landstalen; 
• en gehuwd is met een Belg, indien de echtgenoten gedurende ten minste drie 

jaar in België hebben samengeleefd, of de ouder is van een Belgisch 
minderjarig of niet-ontvoogd minderjarig kind; 

• en zijn maatschappelijke integratie bewijst. 

42 
Belg door verklaring  
(art. 12bis, § 1, 3°) 
 

de vreemdeling die : 
• de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt; 
• en vijf jaar wettelijk verblijf in België heeft; 
• en het bewijs levert omwille van een handicap of invaliditeit geen betrekking of 

economische activiteit te kunnen uitoefenen of de pensioengerechtigde leeftijd 
heeft bereikt. 

43 Belg door verklaring  
(art. 12bis, § 1, 4°) 

de vreemdeling die : 
• de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt; 
• en tien jaar wettelijk verblijf in België heeft; 
• en het bewijs levert van de kennis van één van de drie landstalen; 
• en het bewijs levert van zijn deelname aan het leven van zijn 

onthaalgemeenschap. 

44 
Belg door verklaring  
(art. 12bis, § 1, 5°) 
 

   

Door herkrijging 71 Belg door herkrijging van 
de nationaliteit  (Art. 24) 

   

Verklaring van behoud van de Belgische nationaliteit  92 
Verklaring van behoud van 
de nationaliteit  
 (Art. 22, § 1, 5°) 

   

Verlies van de Belgische nationaliteit    

Verlies van de Belgische nationaliteit – bedrieglijke handelwijze 
Art. 23, §1, 1° 

96 
Verlies van de Belgische 
nationaliteit  
 (art. 23, § 1, 1°) 

Verlies van de Belgische nationaliteit – inbreuk < 10 jaar na bekomen van de 
nationaliteit  
Art. 23/1, §1, 1° 

97 
Verlies van de Belgische 
nationaliteit 
 (art. 23/1, § 1, 1°) 

Verlies van de Belgische nationaliteit – inbreuk < 5 jaar na bekomen van de 
nationaliteit 
Art. 23/1, §1, 2° 

98 
Verlies van de Belgische 
nationaliteit  
(art. 23/1, § 1, 2°) 

Verlies van de Belgische nationaliteit – huwelijk nietig wegens schijnhuwelijk 
Art. 23/1, §1, 3° 

99 
Verlies van de Belgische 
nationaliteit 
 (art. 23/1, § 1, 3°) 
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Structuren 
 
 
a. Zonder rechtvaardiging van nationaliteit noch commentaar 

 
O.C. I.T. D. DATUM NAT. 
N N 0 3 1 N D D M M J J J J N N N 

 
 
 

b. Met rechtvaardiging van nationaliteit en met of zonder commentaar 
 

O.C. I.T. D. DATUM NAT. CODE 
N N 0 3 1 N D D M M J J J J N N N N N 

 
PLAATS COMMENTAAR 
N N N N N X X X X      

 
 

c. Zonder rechtvaardiging van nationaliteit en met commentaar 
 

O.C. I.T. D. DATUM NAT. 
N N 0 3 1 N D D M M J J J J N N N 

 
COMMENTAAR 
X X X X      

 
 
d. Met rechtvaardiging van nationaliteit 
 

O.C. I.T. D. DATUM NAT. 
N N 0 3 1 N D D M M J J J J 1 5 0 

 
 DIPL. POST LANDENCODE 
2 9 0 N N N N (NNN) 

 
 
 

Voorbeelden 
 

- 10/031/0/12102000/111 
Invoering van de informatie "nationaliteit", voor een Frans staatsburger. 

 
- 10/031/0/19031969/103/verzaking verkl. Brussel. 

Invoering van de informatie "nationaliteit" voor een Duits staatsburger (DBR) die op 19 maart 
1969 verzaakt heeft aan de Belgische nationaliteit. 
 

- 10/031/0/11101980/150/30/35013 
Verkrijging van de Belgische nationaliteit door naturalisatie. 
 

- 10/031/0/11101985/150/24/21015 
Toekenning van de Belgische nationaliteit aan een in het buitenland geboren persoon die in 
Schaarbeek verblijft en wiens vader Belg is en in het buitenland geboren is (minder dan 18 jaar) 
(Wet 28 juni 1984, art. 8, 2°, b). 
 

- 10/031/0/01061995/150/51/53053/Rechtb. 1° aanleg Bergen. 
Verkrijging van de Belgische nationaliteit door de vreemde echtgenoot van een Belgisch 
persoon, die voldoet aan de voorwaarden van verblijf in België (Wet 28 juni 1984, art. 16, § 2). 



IT031 – Versie 15.05.2016 Pagina 10 
 

 
- 10/031/0/28012000/150/19/21004 

Verwerving van de Belgische nationaliteit van een in België geboren persoon, van minstens 18 
jaar en minder dan 30 jaar oud, die in Brussel verblijft en sedert zijn geboorte in België zijn 
hoofdverblijf heeft, door nationaliteitsverklaring afgelegd door belanghebbende voor de 
ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Brussel ((Wet van 3 juni 1991, art. 12bis, § 1 
van het Wetboek van de Belgische nationaliteit) vóór de wijziging bij de wet van 1 maart 2000 tot 
wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (tot op 1 mei 2000) 
 
 

- 10/031/0/08112000/150/85/62063 
Verwerving van de Belgische nationaliteit door een in het buitenland geboren persoon, van 
minstens 18 jaar oud, die in Luik verblijft en waarvan één van de ouders op het tijdstip van de 
verklaring de Belgische nationaliteit bezit. 

 
 

Bijwerkingsprocedure 
 

- Toegelaten zijn de operatiecodes 10, 11, 13, 17 en 20 
 
- De operatiecode 13 wordt slechts aangenomen voor zover er ten minste een informatie 031 blijft 

bestaan in het dossier na annulatie. 
 
- Er worden controles verricht inzake de structuren, de informatiedata, de opeenvolging van de 

informaties "nationaliteit" in het dossier, de minimum- of maximumleeftijd voor bepaalde gevallen 
van verwerving of toekenning van de Belgische nationaliteit. 

 
- Indien voor de verwerving of de toekenning van de Belgische nationaliteit vereist wordt dat de 

betrokken persoon in België geboren is, wordt de geboorteplaats in het dossier geverifieerd. 
 
- Inzake opeenvolging van twee informaties "nationaliteit" zijn onder meer volgende sequenties 

verboden : 
 

1. de opeenvolging van twee informaties met codes die in gebruik werden gebracht op 1 
januari 1985 of 1 januari 1992; 

 
2. de opeenvolging van twee informaties met codes waarvan de eerste reeds in gebruik was 

vóór 1 januari 1985 en de tweede in gebruik is sedert 1 januari 1985 of 1 januari 1992 
(uitgezonderd voor de code 90). 

 
3. de opeenvolging van twee informaties met identieke codes (met uitzondering van de codes 

80, 90 en 29). 
 
- De verwerving of de toekenning van de Belgische nationaliteit kan een automatische 

schrapping van de informaties 131, 200, 202 en 210 met zich meebrengen. 
 
 
 
BELANGRIJKE OPMERKING 

 
 

Het invoeren van plaatsnamen met speciale tekens ui t landen die geen gebruik maken van 
het Romeins alfabet levert in bepaalde informatiety pes problemen op bij het afdrukken van 
deze namen. 
 
Het is bijgevolg aangewezen dat de buitenlandse pla atsnamen met speciale tekens ingevoerd 
worden in hoofdletters zonder vermelding van de spe ciale tekens. 
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IT031:  Codes rechtvaardiging – vertaling in dossier 

    Code FR NL D 

0       

10       

11 né(e) en Belgique - Art.8, § 1er, 
1° geboren in België - Art.8, § 1, 1° In Belgien geboren - Art. 8 § 1 Nr. 1 

12 né(e) en Belgique - Art.9, 1° geboren in België - Art.9, 1° In Belgien geboren - Art. 9 Nr. 1 

13 né(e) en Belgique - Art.10, 
alinéa 1er geboren in België - Art.10, eerste lid In Belgien geboren - Art. 10 Abs. 1 

14 né(e) en Belgique - Art.10, 
alinéa 2 geboren in België - Art.10, tweede lid In Belgien geboren - Art. 10 Abs. 2 

15 né(e) en Belgique - Art.11 geboren in België - Art.11 In Belgien geboren - Art. 11 

16 
né(e) en Belgique - Art.11, 
alinéa 1er geboren in België - Art.11, eerste lid In Belgien geboren - Art. 11 Abs. 1 

17 né(e) en Belgique - Art.11, 
alinéa 2 geboren in België - Art.11, tweede lid In Belgien geboren - Art. 11 Abs. 2 

18 né(e) en Belgique - Art.11bis, § 
1er geboren in België - Art.11bis, § 1 In Belgien geboren - Art. 11bis § 1 

19 né(e) en Belgique - Art.12bis, § 
1er 

geboren in België - Art.12bis, § 1 In Belgien geboren - Art. 12bis § 1  

20 par filiation  door afstamming Durch Abstammung 

21 né(e) à l'étranger - Art.8, § 1er, 
2°, a) 

geboren in het buitenland - Art.8, § 1, 
2°, a) 

Im Ausland geboren - Art. 8 § 1 Nr. 2 
Buchstabe a) 

22 né(e) à l'étranger - Art.8, § 1er, 
2°, a) 

geboren in het buitenland - Art.8, § 1, 
2°, a) 

Im Ausland geboren - Art. 8 § 1 Nr. 2 
Buchstabe a) 

23 né(e) à l'étranger - Art.8, § 1er, 
2°, b) 

geboren in het buitenland - Art.8, § 1, 
2°, b) 

Im Ausland geboren - Art. 8 § 1 Nr. 2 
Buchstabe b) 

24 
né(e) à l'étranger - Art.8, § 1er, 
2°, c) 

geboren in het buitenland - Art.8, § 1, 
2°, c) 

Im Ausland geboren - Art. 8 § 1 Nr. 2 
Buchstabe c) 

25 né(e) à l'étranger - Art.8, § 1er, 
2°, c) 

geboren in het buitenland - Art.8, § 1, 
2°, c) 

Im Ausland geboren - Art. 8 § 1 Nr. 2 
Buchstabe c) 

26 né(e) à l'étranger - Art.9, 2°, a) geboren in het buitenland - Art.9, 2°, a) Im Ausland geboren - Art. 9 Nr. 2 
Buchstabe a)  

27 né(e) à l'étranger - Art.9, 2°, b) geboren in het buitenland - Art.9, 2°, b) Im Ausland geboren - Art. 9 Nr. 2 
Buchstabe b)  

28 né(e) à l'étranger - Art.9, 2°, c) geboren in het buitenland - Art.9, 2°, c) Im Ausland geboren - Art. 9 Nr. 2 
Buchstabe c)  

29 par conservation de la 
nationalité - Art.22, § 1er, 5° 

door behoud van de nationaliteit - 
Art.22, § 1, 5° 

Durch Beibehaltungserklärung  - Art. 
22 § 1 Nr. 5 

30 par naturalisation  door naturalisatie  Durch Einbürgerung 

31 né(e) en Belgique - Art.11, § 1er, 
1° geboren in België - Art.11, § 1, 1° In Belgien geboren - Art. 11 § 1 Abs. 

1 Nr. 1 

32 né(e) en Belgique - Art.11, § 1er, 
2° geboren in België - Art.11, § 1, 2° In Belgien geboren - Art. 11 § 1 Abs. 

1 Nr. 2 

33 par déclaration parents - Art.11, 
§ 2 

door verklaring ouders - Art.11, § 2 Durch Erklärung Eltern - Art. 11 § 2 

35 naturalisation mérite 
exceptionnel - Art.19, § 1er 

naturalisatie buitengewone verdienste 
- Art.19, § 1 

Einbürgerung außerordentliche 
Verdienste - Art. 19 § 1 

36 naturalisation, apatride - Art.19, 
§ 2  naturalisatie, staatloze - Art.19, § 2 Einbürgerung Staatenloser - Art. 19 

§ 2 

40 par déclaration - Art.12bis, § 1er, 
1°  door verklaring - Art.12bis, § 1, 1° Durch Erklärung - Art. 12bis § 1 Nr. 1 
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41 
par déclaration - Art.12bis, § 1er, 
2°  door verklaring - Art.12bis, § 1, 2° Durch Erklärung - Art. 12bis § 1 Nr. 2 

42 par déclaration - Art.12bis, § 1er, 
3°  door verklaring - Art.12bis, § 1, 3° Durch Erklärung - Art. 12bis § 1 Nr. 3 

43 par déclaration - Art.12bis, § 1er, 
4°  door verklaring - Art.12bis, § 1, 4° Durch Erklärung - Art. 12bis § 1 Nr. 4 

44 par déclaration - Art.12bis, § 1er, 
5°  

door verklaring - Art.12bis, § 1, 5° Durch Erklärung - Art. 12bis § 1 Nr. 5 

45 (Nationalité déclarée)  (Verklaarde nationaliteit)  (Angegebene Staatsangehörigkeit) 

50 par mariage  door huwelijk  Durch Eheschließung  

51 déclaration suite à mariage - 
Art.16 

verklaring ingevolge huwelijk - Art.16.  Erklärung infolge Eheschließung - 
Art. 16 

60 par option  door keuze  Durch Option 

65 par effet collectif - Art.12 door collectief effect - Art.12.  Durch kollektive Folge - Art. 12 

66 par effet collectif - Art.12 door collectief effect - Art.12.  Durch kollektive Folge - Art. 12 

70 par recouvrement  door herkrijging  Durch Wiedererlangung 

71 par recouvrement - Art.24  door herkrijging - Art.24  Durch Wiedererlangung - Art. 24 

80 par conservation de la 
nationalité  door behoud durch Beibehaltungserklärung 

81 
en vertu de l'art. 5 L.C.-A.R. 
14/12/1932 

ingevolge art. 5 Gec.W.-K.B. 
14/12/1932  

gemäss Art. 5 Koord. G. - K.E. 
14.12.1932 

82 en vertu de l'art.15 L.C.-A.R. 
14/12/1932 

ingevolge art.15 Gec.W.-K.B. 
14/12/1932  

gemäss Art. 15 Koord. G. - K.E. 
14.12.1932 

85 né(e) à l'étranger - Art.12bis, § 
1er, 2° 

geboren in het buitenland - Art.12bis, § 
1, 2° 

Im Ausland geboren - Art. 12bis § 1 
Nr. 2 

86 Art.12bis, §1er, 3° Art.12bis, § 1, 3° Art. 12bis § 1 Nr. 3 

87 Art.12bis, §1er, 2° Art.12bis, § 1, 2° Art. 12bis § 1 Nr. 2 

88 Art.12bis, §1er, 3° Art.12bis, § 1, 3° Art. 12bis § 1 Nr. 3 

91 par possession d'état - Art.17  door bezit van staat - Art.17 auf Grund des Besitzes des Standes 
- Art. 17  

92 par conservation de la 
nationalité - Art.22, § 1er, 5° 

door behoud van de nationaliteit - 
Art.22, § 1, 5° 

durch Beibehaltungserklärung - Art. 
22 § 1 Nr. 5 

95 Art.23 Art.23  Art. 23  

96 Art.23, § 1er, 1° Art.23, § 1, 1° Art. 23 § 1 Nr. 1 

97 Art.23/1, § 1er, 1° Art.23/1, § 1, 1° Art. 23/1 § 1 Nr. 1 

98 Art.23/1, § 1er, 2° Art.23/1, § 1, 2° Art. 23/1 § 1 Nr. 2 

99 Art.23/1, § 1er, 3° Art.23/1, § 1, 3° Art. 23/1 § 1 Nr. 3 

 


