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I.T. 032 – DE MEERVOUDIGE NATIONALITEIT 
 
 

Algemeenheden 
 
 
Het wetboek van de Belgische nationaliteit werd grondig gewijzigd door de wet van  27 december 2006  
houdende diverse bepalingen (I), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006. 
 
Met toepassing van artikel 386, 1° en 2°, van voormelde wet werd de regel van de meervoudige 
nationaliteit ingevoerd ten aanzien van de Belgische onderdanen die vrijwillig de nationaliteit hebben 
verworven van een Staat die geen partij is bij het Verdrag van de Raad van Europa van 6 mei 1963, 
goedgekeurd bij de wet van 22 mei 1991. 
 
De Staten die partij zijn bij voornoemd Verdrag, en waarvoor bijgevolg geen meervoudige nationaliteit 
kan worden ingevoerd, zijn: Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 
 
Bij koninklijk besluit van 25 april 2007 (B.S. van 10 mei 2007) werd de inwerkingtreding van voornoemde 
artikelen van de wet van 27 december 2006 vastgesteld op 8 juni 2007. 
 
 

* * 
 

Het koninklijk besluit van 23 april 2008 (B.S. van 30 april 2008, Ed. 3) 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 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 heft deze beperking op met ingang van 28 april 
2008. 
 
Vanaf deze datum kan iedere Belg dus op vrijwillige basis de nationaliteit van eender welk ander land 
verwerven, met behoud van de Belgische nationaliteit. 
 

* * 
Het principe van de meervoudige nationaliteit laat niet toe om zich te beroepen op meerdere 
nationaliteiten tezelfdertijd. De omzendbrief van 23 september 2004 betreffende de aspecten van de wet 
van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht die betrekking hebben op het 
personeelstatuut herinnert met name aan de bepalingen van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 12 
april 1930 waarin “wordt beoogd op onweerlegbare wijze vast te stellen dat een Belg die een andere 
nationaliteit bezit, door de Belgische overheden steeds als Belg wordt beschouwd”. 
 
De kennisgeving van de vrijwillige verwerving van een vreemde nationaliteit zal afhangen van de 
buitenlandse overheden. In bepaalde gevallen is voorzien in een verplichting tot het mededelen van 
deze informatie aan de Belgische overheden, met name aan de FOD Buitenlandse Zaken, krachtens 
een internationale overeenkomst, bilaterale overeenkomsten of diplomatieke relaties met bepaalde 
landen. 
 
 

* * 
 

Het invoeren van een andere nationaliteit voor een Belgisch onderdaan zal gebeuren aan de hand van 
een akte van verwerving van de nationaliteit of een getuigschrift dat de vreemde nationaliteit bevestigt, 
of op basis van een paspoort dat werd uitgereikt door een buitenlandse overheid, voor zover duidelijk 
kan vastgesteld worden dat de vreemde nationaliteit werd verworven na 8 juni 2007, of naargelang het 
geval 28 april 2008. 
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Het is niet noodzakelijk dat voor ieder afzonderlijk geval een officieel document van de FOD 
Buitenlandse Zaken wordt voorgelegd of aangevraagd. In bepaalde gevallen (bilaterale 
overeenkomsten) zal de bevoegde buitenlandse overheid de Belgische FOD Buitenlandse Zaken op 
de hoogte brengen dat een Belgisch onderdaan de vreemde nationaliteit heeft verworven; 

 

In alle gevallen moet het gaan om een vrijwillige verwerving van een vreemde nationaliteit, met 
behoud van de Belgische nationaliteit.  

Belgische onderdanen die oorspronkelijk een andere nationaliteit hadden omwille van hun geboorte in 
het land van herkomst of omwille van de nationaliteit van hun ouders kunnen niet in aanmerking 
komen. 

* 

* * 
 
Het I.T. 032 in het Rijksregister van de natuurlijke personen voorziet in het opnemen van de 
meervoudige nationaliteit. 
 
Het I.T. 032 wordt beschouwd als een wettelijk informatietype. 
 
 
 

Structuren 
 

Structuren voor het bijwerken van de informatie (OC 10). 
 
 

Eenvoudige structuur 
 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM NAT. 
1 0 0 3 2 0 D D M M J J J J N N N 

 

 

Structuur met grafiek 
 
O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM NAT. Grafiek (max. 60) 
1 0 0 3 2 0 D D M M J J J J N N N       

 
 

Toegelaten codes : 
 
- Dienstcode (D.) : 0; 
- Informatiedatum  : is de datum van de vrijwillige verwerving van de vreemde  

nationaliteit (DDMMJJJJ); 
- Nat. : code van het land waarvan de vrijwillige nationaliteit werd  

verworven; 
- Grafiek (facultatief) : commentaarzone van maximum 60 alfanumerieke tekens. 
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Structuur voor het supprimeren van een informatie (OC 12). 
 

O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM V. 
1 2 0 3 2 0 D D M M J J J J N 

 
Toegelaten codes : 
 
- Dienstcode (D.)  : 0 
- Informatiedatum  : is de datum waarop de informatie gesupprimeerd wordt. 
- V. : volgnummer van de te supprimeren informatie. 

 
In geval van meerdere informaties van hetzelfde informatietype met dezelfde datum, kan een cijfer van 1 
tot 3 toegevoegd worden aan het einde van de structuur, om de informatie aan te wijzen die moet 
geannuleerd worden;  met het cijfer 1 de eerste, met het cijfer 2 de tweede, met het cijfer 3 de derde. 

 

Structuur voor het annuleren van een informatie (OC 13). 

 
O.C. I.T. D. INFORMATIEDATUM 
1 3 0 3 2 0 D D M M J J J J 

 
Toegelaten codes : 
 
- Dienstcode (D.)  : 0 
- Informatiedatum  : is de datum van de informatie die moet geannuleerd worden. 
 
 

Controles 
 

� De informatiedatum moet recenter zijn dan 8 juni 2007, datum van inwerkingtreding van de regel 
van de meervoudige nationaliteit (verwerping 322). 

 
� Een meervoudige nationaliteit kan niet worden ingevoerd voor volgende nationaliteiten: 

 
Landencode Land 
105 Oostenrijk 
108 Denemarken 
109 Spanje 
111 Frankrijk 
112 Verenigd Koninkrijk 
113 Luxemburg 
116 Ierland 
121 Noorwegen 
128 Italië 
129 Nederland 
150 België 

Deze beperking is slechts van toepassing tussen 8 juni 2007 en 27 april 2008. Vanaf 28 april 
2008 is de meervoudige nationaliteit toegelaten voor alle nationaliteiten. 

 
� Specifieke verwerpingscodes voor het IT 032 : 

 
CODE BETEKENIS 

326 Geen Belgische nationaliteit aanwezig in het IT 031. 
347 Geen IT 031 aanwezig in het dossier. 
370 Landencode waarvoor geen meervoudige nationaliteit kan worden 

ingevoerd (zie hierboven). 
373 Betrokkene is nog geen 18 jaar oud op de informatiedatum. 

 


