
 
 
 

JJuussttiiffiiccaattiioonn  nnaattiioonnaalliittéé  bbeellggee  --  RReecchhttvvaaaarrddiiggiinngg  BBeellggiisscchhee  
nnaattiioonnaalliitteeiitt  

  
  
1. Information demandée antérieure au 01/01/85 - 
 Gevraagde inlichting daterend van vóór 01/01/85  
  
  

10 de naissance, né en Belgique* 
door geboorte, geboren in België** 

*cette mention n’est plus reprise conformément à l’article 3 de la loi 
du 6 août 1993 
** deze vermelding wordt niet meer afgedrukt overeenkomstig 
artikel 3 van de wet van 6 augustus 1993 

20 de naissance, né à l'étranger 
door geboorte, geboren in het buitenland 

30 grande naturalisation 
grote naturalisatie 

40 naturalisation ordinaire 
gewone naturalisatie 

50 par mariage 
door huwelijk 

60 par option 
door nationaliteitskeuze 

70 recouvrement de la nationalité belge 
herkrijgen van de Belgische nationaliteit 

80 conservation de la nationalité belge 
behoud van de Belgische nationaliteit 

81 enfants mineurs non émancipés lorsque celui des auteurs qui exerce sur 
eux le droit de garde acquiert volontairement ou recouvre la qualité de 
Belge. 
niet ontvoogde minderjarige kinderen wanneer diegene van hun ouders, 
die over hen het hoederecht uitoefent, vrijwillig de hoedanigheid van Belg 
verkrijgt of herkrijgt. 

82 par déclaration 
door verklaring 

90 cas spéciaux nécessitant des informations complémentaires 
bijzondere gevallen, waarbij aanvullende informatie vereist is 

00 code nationalité non mentionné 



nationaliteitscode niet vermeld 

 



2. Information demandée postérieure au 01/01/85 - 
 Gevraagde inlichting daterend van na 01/01/85  
 

 Naissance en Belgique (octroi) 
Geboren in België (toekenning) 

11 d’un auteur belge 
uit een Belgische ouder 

12 adopté(e) par un Belge 
geadopteerd door een Belg 

13 apatride 
staatloze 

14 trouvé(e) et présomption de naissance en Belgique 
vondeling en verondersteld in België te zijn geboren 

15 dont un auteur ou adoptant né en Belgique a déclaré réclamer l'attribution 
de la nationalité belge 
van wie een ouder of adoptant die in België geboren is, een verklaring heeft 
afgelegd tot toekenning van de Belgische nationaliteit 

 Naissance  à l'étranger (octroi) 
Geboren in het buitenland (toekenning) 
 

21 né(e) de père belge né en Belgique (mère belge ou étrangère) 
uit een Belgische vader die in België geboren is (Belgische of vreemde 
moeder) 

22 né(e) de mère belge née en Belgique (père belge ou étranger) 
uit een Belgische moeder die in België geboren is (Belgische of vreemde 
vader) 

23 dont un auteur est Belge né à l'étranger et qui a déclaré réclamer, dans les 5 
ans de la naissance, pour son enfant, l'attribution de la nationalité belge 
van wie een ouder Belg is die in het buitenland geboren is en die binnen 5 
jaar na de geboorte een verklaring heeft afgelegd waarin hij verzoekt om 
toekenning van de Belgische nationaliteit aan zijn kind 

24 dont le père est Belge né à l'étranger, si l'enfant ne possède pas ou ne 
conserve pas jusqu'à l'âge de 18 ans une autre nationalité (ou 
émancipation). 
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). 

25 dont la mère est Belge née à l'étranger, si l'enfant ne possède pas ou ne 
conserve pas jusqu'à l'âge de 18 ans une autre nationalité (ou émancipation) 
van wie de moeder Belgische is en in het buitenland geboren is, indien het 
kind geen andere nationaliteit bezit of behoudt tot de leeftijd van 18 jaar (of 
ontvoogding) 

26 adopté(e) par un(e) Belge né(e) en Belgique 



geadopteerd  door een Belg(ische) geboren in België 

27 adopté(e) par un(e) Belge né(e) à l'étranger, qui a déclaré réclamer, dans 
les 5 ans de la naissance, pour son enfant, l'attribution de la nationalilté 
belge 
geadopteerd door een Belg(ische) geboren in het buitenland, die binnen 5 
jaar na de geboorte een verklaring heeft afgelegd waarin hij verzoekt om 
toekenning van de Belgische nationaliteit aan zijn kind 

28 adopté(e) par un(e) Belge né(e) à l'étranger, si l'enfant ne possède pas une 
autre nationalité 
geadopteerd door een Belg(ische) geboren in het buitenland, indien het kind 
geen andere nationaliteit bezit 

 Cas spécifique d’octroi 
Bijzonder geval van toekenning 

65 suite à l'acquisition ou au recouvrement de la nationalité belge d'un auteur ou 
adoptant 
ingevolge verkrijgen of herkrijgen van de Belgische nationaliteit door een 
ouder of adoptant 

 Acquisition de la nationalité belge 
Verkrijgen van de Belgische nationaliteit 

30 naturalisation  
naturalisatie 

51 sur déclaration suite au mariage 
op verklaring ingevolge huwelijk 

60 par option 
door nationaliteitskeuze 

70 par recouvrement 
door herkrijgen 

90 cas spéciaux nécessitant un commentaire 
bijzondere gevallen die commentaar vereisen 

91 par possession d'état 
door bezit van de staat 

 



 
3. Information demandée à partir du 1er janvier 1992 (naissance en Belgique). 
 Gevraagde inlichting daterend vanaf 1 januari 1992 (geboorte in België). 
 
 
 

16 né(e) en Belgique d’un auteur né en Belgique qui y a eu sa résidence 
principale pendant cinq ans au cours des dix années précédant la naissance 
de l’enfant 
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 hoofdverblijfplaats heeft gehad 

17 né(e) en Belgique et adopté(e) par un étranger né en Belgique qui y a eu sa 
résidence principale pendant cinq ans au cours des dix années précédant la 
date à laquelle l’adoption prend cours ; l’intéressé devient Belge à la date 
où l’adoption prend cours à condition qu’à cette date il n’ait pas atteint 
l’âge de dix-huit ans et ne soit pas émancipé 
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 heeft bereikt en niet ontvoogd is  

18 né(e) en Belgique, dont les auteurs ou, en cas d’adoption, les adoptants ont 
déclaré réclamer l’attribution de la nationalité belge avant que l’enfant n’ait 
atteint l’âge de douze ans. Les auteurs ou adoptants doivent avoir eu leur 
résidence principale en Belgique au cours des dix ans précédant la 
déclaration et l’enfant doit l’avoir eu depuis sa naissance 
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.   

19 né en Belgique, y ayant sa résidence principale depuis sa naissance, ayant 
atteint l’âge de 18 ans et étant âgé de moins de 30 ans, et déclarant son 
intention d’acquérir la nationalité belge devant l’Officier de l’Etat civil du lieu 
où il a sa résidence principale (le contrôle sur l’âge maximal n’est plus 
effectué à partir du 1er mai 2000) 
geboren in België, die er sedert zijn geboorte zijn hoofdverblijfplaats 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 ( de controle op de maximumleeftijd wordt niet 
meer gedaan vanaf 1 mei 2000) 

 né en Belgique, y ayant sa résidence principale depuis sa naissance, ayant 
atteint l’âge de 18 ans, et déclarant son intention d’acquérir la nationalité 
belge devant l’Officier de l’Etat civil du lieu où il a sa résidence principale 
(le contrôle sur l’âge maximal n’est plus effectué à partir du 1er mai 
2000) 



geboren in België, die er sedert zijn geboorte zijn hoofdverblijfplaats heeft, 
die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, 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  

29 déclaration de conservation de nationalité (> ou – 1er janvier 1995)  
verklaring van behoud van de nationaliteit (> of  - 1 januari 1995) 

  



 
4. Information demandée à partir du 1er mai 2000. (loi accélérant la procédure de 

naturalisation) 
 Gevraagde inlichting daterend vanaf 1 mei 2000. (snel-Belgwet) 
 
 
 

85 né à l’étranger, ayant atteint l’âge de 18 ans déclarant son intention 
d’acquérir la nationalité belge devant l’Officier de l’Etat civil du lieu de sa 
résidence principale et dont l’un des auteurs possède la nationalité belge au 
moment de la déclaration   
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  

86 l’étranger, ayant atteint l’âge de 18 ans qui a fixé sa résidence principale en 
Belgique depuis au moins 7 ans, qui fait une déclaration devant l’Officier de 
l’Etat civil du lieu de résidence principale et qui au moment de cette 
déclaration a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans 
le Royaume ou a été autorisé à s’y établir  
de vreemdeling die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, die sedert ten 
minste 7 jaar zijn hoofdverblijf in België heeft gevestigd, die door 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 

 


