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Aanvraag nationaliteitsverklaring 
 

Naam:               

Datum inlichtingen:             

Tel. Nr.       Email:       

 

 

OVERZICHT ART. 12 BIS § 1, 

 

o 1°: 

✓ 18 jaar 

✓ In België geboren 

✓ Wettelijk verblijf sinds geboorte 

 

o 2°: 

✓ 18 jaar 

✓ 5 jaar wettelijk verblijf 

✓ Kennis van een landstaal 

✓ Maatschappelijke integratie: diploma vanaf HSO OF beroepsopleiding 400u OF 

inburgeringscursus gevolgd OF 5 jaar werknemer of zelfstandige 

✓ Economische participatie: 468 arbeidsdagen OF  6 kwartalen zelfstandige  

(duur diploma of beroepsopleiding gevolgd tijdens de 5 jaar wettelijk verblijf worden afgetrokken) 

 

o 3°: 

✓ 18 jaar 

✓ 5 jaar wettelijk verblijf 

✓ Kennis van een landstaal 

✓ Huwelijk met een Belg en 3 jaar samenwoonst binnen het huwelijk OF ouder van een 

minderjarig/niet-ontvoogd Belgisch kind 

✓ Maatschappelijke integratie:  diploma vanaf HSO OF beroepsopleiding 400u + 234 arbeidsdagen 

of 3 kwartalen zelfstandige OF inburgeringscursus gevolgd 

 

o 4°: 

✓ 18 jaar 

✓ 5 jaar wettelijk verblijf 

✓ Handicap of invaliditeit OF pensioengerechtigde leeftijd (=65 jaar) 

 

o 5°: 

✓ 18 jaar 

✓ 10 jaar wettelijk verblijf 

✓ Kennis van een landstaal 

✓ Deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap 
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OVERZICHT VAN NODIGE DOCUMENTEN 

 

1) AKTE VAN GEBOORTE 

 Eensluidend afschrift van de akte van geboorte, waarvoor eventueel de formaliteiten van 
legalisatie/apostille en beëdigde vertaling zijn vervuld. 

 Getuigschrift van geboorte afgegeven door het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en de 
Staatlozen. 

 Gelijkwaardig document afgegeven door de diplomatieke of consulaire overheden van het land van 
geboorte. 

 Akte van bekendheid ter vervanging van de akte van geboorte afgegeven door de vrederechter en 
gehomologeerd door de Rechtbank van Eerste Aanleg. 

 Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg waarbij de betrokkene wordt gemachtigd een beëdigde 
verklaring af te leggen, teneinde de onmogelijkheid om een akte van bekendheid voor te leggen, te 
verhelpen. 

 

Opmerkingen:  

- Internationale versie van de geboorteakte wordt niet aanvaard.       

- De akte mag maximum 1 jaar oud zijn.          

- Beëdigde vertaling naar Nederlands: vertaler via Rechtbank van Eerste Aanleg (Brugge, Gent, Antwerpen,…) 

De vertaling mag in het buitenland ook gedaan worden, maar dan moeten hier ook een legalisatie/apostille op.

             

             

              

 

 

2) BEWIJS VAN HOOFDVERBLIJF (attest afgeleverd door woonplaats) 

 Getuigschrift van verblijfplaats met overzicht van de adressen en verblijfplaatsen, als bewijs van een 
onafgebroken hoofdverblijf in België sedert de geboorte van de persoon die de verklaring aflegt.            (1°) 

 Getuigschrift van verblijfplaats met overzicht van de adressen en verblijfplaatsen, als bewijs van een 
vijfjarig onafgebroken hoofdverblijf in België.                                                                                            (2°, 3°, 4°) 

 Getuigschrift van verblijfplaats met overzicht van de adressen en verblijfplaatsen, als bewijs van een 
tienjarig onafgebroken hoofdverblijf in België.                                                                                                      (5°) 

3) BEWIJS VAN WETTELIJK VERBLIJF 

 Één van de verblijfsdocumenten voorzien in artikel 3 van het Koninklijk Besluit, als bewijs van een wettelijk 
verblijf van onbeperkte duur op het tijdstip van de neerlegging van de verklaring.                                        (1°) 

 Één van de verblijfsdocumenten voorzien in artikel 4 van het Koninklijk Besluit, als bewijs van een wettelijk 
verblijf voorafgaand aan de verklaring van minstens 5 jaar.                                                                    (2°, 3°, 4°) 

 Één van de verblijfsdocumenten voorzien in artikel 4 van het Koninklijk Besluit, als bewijs van een wettelijk 
verblijf voorafgaand aan de verklaring van minstens 10 jaar.                                                                              (5°) 

 

Opmerkingen:             
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4) BEWIJS VAN: 

• KENNIS VAN ÉÉN VAN DE DRIE LANDSTALEN 

• MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

• ECONOMISCHE PARTICIPATIE 

 Diploma of getuigschrift van een onderwijsinstelling opgericht, erkend of gesubsidieerd door een 
Gemeenschap of door de Koninklijke Militaire School, dat minstens van het niveau van het hoger 
secundair onderwijs (HSO) is. 

 Document waaruit blijkt dat een beroepsopleiding van minimum 400 uur werd gevolgd, die erkend is door 
een bevoegde overheid.                                                                                                                                      (2° of 3°) 

 Document waaruit blijkt dat een inburgeringscursus werd gevolgd, waarin wordt voorzien door de 
bevoegde overheid van de hoofdverblijfsplaats van de aanvrager op het tijdstip dat hij zijn 
inburgeringscursus aanvat. 

 Bewijs dat de aanvrager gedurende de laatste 5 jaar onafgebroken heeft gewerkt;                                      (2°) 
o Loonfiches, liefst jaaroverzichten 
o Arbeidsovereenkomst(en) 
o Individuele rekening(en) of gelijkwaardig(e) attest(en) 
o Bewijs van de definitieve benoeming als statutair ambtenaar 
o Bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen waaruit blijkt dat een 

activiteit als zelfstandige in hoofdberoep werd uitgeoefend gedurende de wettelijke vereiste 
periode van vijf jaar. 

 Bewijs dat de aanvrager 468 arbeidsdagen heeft verricht gedurende de laatste vijf jaar voorafgaand aan 
de verklaring:                                                                                                                                                                  (2°) 

o Loonfiches, liefst jaaroverzichten 
o Arbeidsovereenkomst(en) 
o Individuele rekening(en) of gelijkwaardig(e) attest(en) 
o Bewijs van de definitieve benoeming als statutair ambtenaar 
o Document afgeleverd door het Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, waaruit blijkt dat 

gedurende minstens zes kwartalen tijdens de laatste 5 jaar voorafgaand aan de verklaring de 
verschuldigde sociale kwartaalbijdragen werden betaald. 

 Bewijs dat de aanvrager 234 arbeidsdagen heeft verricht gedurende de laatste vijf jaar voorafgaand aan 
de verklaring:                                                                                                                                                                  (3°) 

o Loonfiches, liefst jaaroverzichten 
o Arbeidsovereenkomst(en) 
o Individuele rekening(en) of gelijkwaardig(e) attest(en) 
o Bewijs van de definitieve benoeming als statutair ambtenaar 
o Document afgeleverd door het Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, waaruit blijkt dat 

gedurende minstens drie kwartalen tijdens de laatste 5 jaar voorafgaand aan de verklaring de 
verschuldigde sociale kwartaalbijdragen werden betaald. 

 Individuele rekening(en) of gelijkwaardig(e) attest(en) waaruit blijkt dat tijdens de laatste vijf jaar 
voorafgaan aan de verklaring ………….. arbeidsdagen werden verricht, nadat de duur van de opleiding, 
waarvan sprake is in artikel 12bis, §1, 2°, d), eerste en/of tweede streepje, werd in mindering gebracht. 

 Bewijs dat de aanvrager aan het leven van zijn onthaalgemeenschap deelneemt.                                          (5°) 

 Taalcertificaat met betrekking tot de kennis van één van de drie landstalen afgegeven door het 
Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) dat ten minste overeenstemt met het taalniveau A2. 

 Attest voor het slagen voor één van de drie landstalen dat ten minste overeenstemt met het taalniveau 
A2, afgegeven door de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB, 
BRUXELLES FORMATION, ACTIRIS, FOREM en het ARBEITSAMT). 

 Attest voor het slagen voor één van de drie landstalen dat ten minste overeenstemt met het taalniveau 
A2, afgegeven door een onderwijsinstelling opgericht, erkend of gesubsidieerd door een Gemeenschap. 

 

Opmerkingen:             
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5) DOCUMENTEN DIE DE AANVRAGER, VAN WIE DE ECHTGENOOT/HET KIND BELG IS, MOET VOORLEGGEN 
(ter aanvulling van de documenten die de maatschappelijke integratie in de zin van artikel 8, 5°, van het 
KB bewijzen zoals hierboven onder punt 4 opgesomd.                                                                                        (3°) 

 Eensluidend afschrift van de akte van geboorte van het kind van de persoon die de verklaring aflegt, 
waarvoor in voorkomend geval de formaliteiten van legalisatie en vertaling zijn vervuld. 

 Document(en) dat (die) de juridische afstamming toekent (toekennen) tussen de persoon die de verklaring 
aflegt en het kind met de Belgische nationaliteit, waarvoor in voorkomend geval de formaliteiten van 
legalisatie en vertaling zijn vervuld. 

 Bewijs van de Belgische nationaliteit van het kind. 

 Eensluidend afschrift van de huwelijksakte tussen de persoon die de verklaring aflegt en een echtgenoot 
met de Belgische nationaliteit, waarvoor in voorkomend geval de formaliteiten van legalisatie en vertaling 
zijn vervuld. 

 Getuigschrift van verblijfplaats met overzicht voor elke echtgenoot waaruit blijkt dat de echtgenoten 
gedurende ten minste drie jaar hebben samengeleefd in België. 

 Bewijs van de Belgische nationaliteit van de echtgenoot/echtgenote. 

 

Opmerkingen:             

             

             

              

 

 

6) BEWIJS VAN DE HANDICAP OF INVALIDITEIT, OF PENSIOEN                                                                               (4°) 

 Attest afgegeven door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst 
Sociale Zekerheid als bewijs van de vermindering van het verdienvermogen in de zin van artikel 2, §1, van 
de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 

 Attest afgegeven door de verzekeringsinstelling van de betrokkene waarin een blijvende invaliditeit wordt 
erkend overeenkomstig artikel 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en de artikelen 19 en 20 van het koninklijk besluit 
van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten 
voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten. 

 Attest van vroegtijdige pensionering om gezondheidsredenen (enkel bij statutaire ambtenaren in 
overheidsdienst) afgegeven door de Administratieve Gezondheidsdienst van de overheid. 

 Attest afgegeven door het Fonds voor Beroepsziekten of de bevoegde geneeskundige dienst van de 
administratie waaruit een blijvende ongeschiktheid van minstens 66% blijkt. 

 Attest afgegeven door het Fond voor Arbeidsongevallen of de bevoegde geneeskundige dienst van de 
administratie waaruit een blijvende ongeschiktheid van minstens 66% blijkt. 

 Afschrift van een vonnis of een arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan en waaruit een blijvende 
ongeschiktheid van minstens 66% blijkt. 

7) VARIA 

 Bijzondere authentieke volmacht in geval van mandaat. 

 Bewijs dat de persoon die de aanvrager vertegenwoordigt, zijn wettelijke vertegenwoordiger of zijn 
voorlopig bewindvoerder is. 

 

Opmerkingen:             

             

             

              

 


