3.

Met betrekking tot het naturalisatieverzoek (art. 19 WBN)
Dossier 4.52-156
“Verzoek om naturalisatie”
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NOUVELLES

Dit dossier bevat alle documenten die nuttig kunnen zijn wanneer de aanvrager zijn verzoek niet rechtstreeks richt tot
de Kamer van Volksvertegenwoordigers maar tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar hij zijn
hoofdverblijfplaats heeft, nl.:
4.52-156/1

Farde
Deze farde heeft twee functies:
1. zij laat toe de data van de verschillende stappen in de procedure aan te duiden (functie van tijdschema van de
procedure);
2. zij laat toe een overzicht op te maken van de verschillende stukken uit het dossier en deze aan te vinken (functie van
inventaris van de stukken)

4.52-156/2

Formulier van verzoek om naturalisatie (K.B. 14 januari 2013, bijlage 2)

4.52-156/3

Ontvangstbewijs van neerlegging van een naturalisatieverzoek

		
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier

Maart 2013

		- 1 ex. terug te bezorgen aan de verklaarder
		- 1 ex. voor het intern dossier
Dit ontvangstbewijs moet overhandigd worden aan de verklaarder bij de indiening van het verzoek om naturalisatie.
Het is het vertrekpunt van de termijn van 15 werkdagen waarbinnen de ambtenaar van de burgerlijke stand het verzoek en al de hem toegezonden stukken moet overzenden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

NATIONALITEIT

Wenst u uw bestelling door te geven of bijkomende informatie te ontvangen?

De documenten vermeld in dit UGA-bericht kunnen, voor elke wijze van verkrijging of toekenning van de
Belgische nationaliteit, besteld worden op volgende manier:
 u kunt volledigheidshalve een volledig dossier bestellen (de prijs van dergelijk dossier is forfaitair bepaald en dus iets hoger);
 u kunt verschillende volledige dossiers bestellen aan een aantrekkelijker prijs;
 u kunt de verschillende documenten die u nuttig vindt afzonderlijk bestellen (minimum te bestellen
hoeveelheid van 10 exemplaren).

Op 1 januari 2013 zijn de nieuwe bepalingen van het Wetboek Belgische nationaliteit in werking getreden, zoals ingevoerd
door 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. 14 december 2012).
Ondertussen zijn reeds twee uitvoeringsbesluiten genomen in uitvoering van deze nieuwe bepalingen, nl.:
-

Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger of rechtstreeks met onze interne commerciële dienst:

maken (B.S. 21 januari 2013, 2de editie; erratum B.S. 18 februari 2013);
-

Onze vertegenwoordiger:
Michel Buyse
GSM: 0473 98 24 40
e-mail: michel.buyse@uga.be

het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het

het koninklijk besluit van 17 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen van akten van
geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst (B.S. 30 januari 2013).

Zij maken tevens het voorwerp uit van een ministeriële omzendbrief van 8 maart 2013 (B.S. 14 maart 2013, 2de editie).
Enerzijds is het niet onze bedoeling en behoort het niet tot onze bevoegdheid om dieper in te gaan op de inhoud van de
nieuwe bepalingen.

Onze interne commerciële dienst:
Catherine Deblon
Tel.: 056 36 32 03
e-mail: catherine.deblon@uga.be

Anderzijds hebben onze diensten, louter formeel en procedureel, verschillende documenten opgesteld die nuttig kunnen
zijn bij de behandeling van een verklaring ingediend op basis van één van de bepalingen van het Wetboek Belgische nationaliteit (hierna afgekort: WBN) met betrekking tot een wijze van toekenning (art. 11, § 2 WBN) of een wijze van verkrijging
(art. 12bis en 19 WBN).

Deze documenten kunnen verkregen worden onder volgende referentienummers:
1. Met betrekking tot de verkrijging van de Belgische nationaliteit door nationaliteitsverklaring (WBN, art. 12bis)

Dossier
“Nationaliteitsverklaring
ingediend overeenkomstig artikel 12bis”
Dit dossier bevat alle documenten die nuttig kunnen zijn bij de behandeling de nationaliteitsverklaring ingediend overeenkomstig artikel 12bis WBN, nl.:
4.52-149/1
Farde “Nationaliteitsverklaring”
		
Deze farde heeft twee functies:
1. zij laat toe de data van de verschillende stappen in de procedure aan te duiden (functie van tijdschema van de
procedure);
2. zij laat toe een overzicht op te maken van de verschillende stukken uit het dossier en deze aan te vinken (functie van
inventaris van de stukken)

4.52-149/2
Verklaring met het oog op de verkrijging van de Belgische nationaliteit
		
Set van 4 exemplaren op autokopiërend papier
-

1 ex. voor de procureur des Konings
1 ex. voor de Dienst Vreemdelingenzaken
1 ex. voor de Veiligheid van de Staat
1 ex. voor het intern dossier

4.52-149/3

Ontvangstbewijs van de indiening van de verklaring met het oog op de verkrijging van de
Belgische nationaliteit
		
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier
- 1 ex. terug te bezorgen aan de verklaarder
- 1 ex. voor het intern dossier
Dit ontvangstbewijs dient afgeleverd te worden aan de indiener van de verklaring bij de indiening van het dossier. Dit
bewijs is het vertrekpunt van de termijn van 30 werkdagen waarbinnen de ambtenaar van de burgerlijke stand de verklaring op haar volledigheid moet onderzoeken.

4.52-149/4

Ontvangstbewijs als bewijs van een volledig dossier inzake verklaring met het oog op de
verkrijging van de Belgische nationaliteit

		
Set van 5 exemplaren op autokopiërend papier
		- 1 ex. voor de verklaarder
		- 1 ex. voor de procureur des Konings
		- 1 ex. voor de Dienst Vreemdelingenzaken
		- 1 ex. voor de Veiligheid van de Staat
		- 1 ex. voor het intern dossier
Dit ontvangstbewijs dient overhandigd te worden binnen de vijfendertig werkdagen te rekenen van het afleggen van de verklaring
indien zij volledig en ontvankelijk is. Het dient als vertrekpunt van de termijn van vijf werkdagen binnen dewelke de ambtenaar van de
burgerlijke stand het dossier moet overmaken aan de procureur des Konings maar ook als vertrekpunt voor de termijn van 4 maanden
binnen dewelke laatstgenoemde een negatief advies kan uitbrengen met betrekking tot de verkrijging van de Belgische nationaliteit.
Het betekent ook het vertrekpunt voor de termijn van 2 maanden waarbinnen de Dienst Vreemdelingenzaken en de Veiligheid van de
Staat hun eventuele opmerkingen moeten toezenden aan de procureur des Konings.
4.52-149/5

Formulier waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de verklaarder vermeldt welke
stukken ontbreken in de verklaring en hem verzoekt de ontbrekende stukken te bezorgen
(K.B. 14 januari 2013, bijlage 1)
Dit formulier dient bij aangetekend schrijven bezorgd te worden aan de verklaarder binnen een termijn van vijfendertig
werkdagen te rekenen vanaf het afleggen van de verklaring zoals blijkt uit het ontvangstbewijs indien de verklaring
ontvankelijk maar onvolledig is. De verklaarder heeft vervolgens twee maanden de tijd vanaf de datum van aangetekende verzending van dat formulier om de ontbrekende stukken over te zenden op straffe van onontvankelijkheid van
zijn verklaring.

4.52-148/6

Ontvangstbewijs van de indiening van de ontbrekende stukken bij het bezorgen van een dossier inzake verklaring met het oog op de toekenning van de Belgische nationaliteit aan een kind
jonger dan 12 jaar geboren in België dat er sinds zijn geboorte zijn hoofdverblijfplaats heeft

		
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier
		- 1 ex. terug te bezorgen aan de verklaarder
		- 1 ex. voor het intern dossier
		Dit ontvangstbewijs moet aan de verklaarder overhandigd worden bij de indiening van de ontbrekende stukken.
4.52-148/7

Ontvangstbewijs van volledig dossier inzake verklaring tot het toekennen van de Belgische
nationaliteit aan een kind jonger dan 12 jaar geboren in België dat er sinds zijn geboorte zijn
hoofdverblijfplaats heeft, volgend op het indienen van de ontbrekende stukken

		Set van 5 exemplaren op autokopiërend papier
		
- 1 ex. voor de verklaarder
		- 1 ex. voor de procureur des Konings
		- 1 ex. voor de Dienst Vreemdelingenzaken
		- 1 ex. voor de Veiligheid van de Staat
		- 1 ex. voor het intern dossier

Dit ontvangstbewijs dient overhandigd te worden aan de verklaarder indien het dossier, ingevolge het indienen van de
ontbrekende stukken, volledig en ontvankelijk is.

4.52-148/8

Verklaring van onontvankelijkheid van een verklaring tot het toekennen van de Belgische
nationaliteit aan een kind jonger dan 12 jaar geboren in België dat er sinds zijn geboorte zijn
hoofdverblijfplaats heeft

		
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier
		- 1 ex. terug te bezorgen aan de verklaarder
		- 1 ex. voor het intern dossier
Deze beslissing wordt genomen door de ambtenaar van de burgerlijke stand indien de verklaarder niet of onvoldoende
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om stukken die ontbraken bij de initiële indiening van het dossier in te
dienen. Deze beslissing is vatbaar voor beroep bij de Raad van State.
4.52-148/9

Kennisgeving aan de verklaarder(s) van de inschrijving van de verklaring van nationaliteit in de
registers

		
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier
		- 1 ex. terug te bezorgen aan de verklaarder
		- 1 ex. voor het intern dossier
Te overhandigen aan de verklaarder(s) wanneer zijn (hun) verklaring werd ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand indien de procureur des Konings een attest heeft bezorgd van afwezigheid van negatief advies of nagelaten
heeft binnen de termijn van 4 maanden die hem werden toegekend dergelijk attest te verzenden of geen negatief advies heeft uitgebracht.
4.52-148/10

Document houdende inventaris van de stukken
Te gebruiken voor de overzending van het dossier aan de procureur des Konings, de Dienst Vreemdelingenzaken en de
Veiligheid van de Staat.
Hierin kunnen een aantal voor die instanties belangrijke data vermeld worden in het bijzonder de datum van het ontvangstbewijs van volledig dossier die dient als vertrekpunt van de termijn binnen dewelke zij hun advies moeten uitbrengen.

4.52-149/6

Ontvangstbewijs van de indiening van de ontbrekende stukken bij het bezorgen van een dossier inzake verklaring met het oog op het verkrijgen van de Belgische nationaliteit

		
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier
		- 1 ex. terug te bezorgen aan de verklaarder
		- 1 ex. voor het intern dossier
		Dit ontvangstbewijs moet aan de verklaarder overhandigd worden bij de indiening van de ontbrekende stukken.
4.52-149/7

Ontvangstbewijs van volledig dossier inzake verklaring tot het verkrijgen van de Belgische
nationaliteit, volgend op het indienen van de ontbrekende stukken

		Set van 5 exemplaren op autokopiërend papier
		- 1 ex. voor de verklaarder
		- 1 ex. voor de procureur des Konings
		- 1 ex. voor de Dienst Vreemdelingenzaken
		- 1 ex. voor de Veiligheid van de Staat
		- 1 ex. voor het intern dossier
Dit ontvangstbewijs dient overhandigd te worden aan de verklaarder indien het dossier, ingevolge het indienen van de
ontbrekende stukken, volledig en ontvankelijk is.

4.52-149/8

Verklaring van onontvankelijkheid van een nationaliteitsverklaring

		
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier
		- 1 ex. terug te bezorgen aan de verklaarder
		- 1 ex. voor het intern dossier
Deze beslissing wordt genomen door de ambtenaar van de burgerlijke stand indien de verklaarder niet of onvoldoende
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om stukken die ontbraken bij de initiële indiening van het dossier in te
dienen. Deze beslissing is vatbaar voor beroep bij de Raad van State.

4.52-149/9

Kennisgeving aan de verklaarder van de inschrijving van de verklaring van nationaliteit in de
registers

		
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier
		- 1 ex. terug te bezorgen aan de verklaarder
		- 1 ex. voor het intern dossier
Te overhandigen aan de verklaarder wanneer zijn verklaring werd ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand
indien de procureur des Konings een attest heeft bezorgd van afwezigheid van negatief advies of nagelaten heeft binnen de termijn van 4 maanden die hem werden toegekend dergelijk attest te verzenden of geen negatief advies heeft
uitgebracht.
4.52-149/10

Document houdende inventaris van de stukken
Te gebruiken voor de overzending van het dossier aan de procureur des Konings, de Dienst Vreemdelingenzaken en de
Veiligheid van de Staat.
Hierin kunnen een aantal voor die instanties belangrijke data vermeld worden in het bijzonder de datum van het
ontvangstbewijs van volledig dossier die dient als vertrekpunt van de termijn binnen dewelke zij hun advies moeten
uitbrengen.

2.

Met betrekking tot de verklaring met het oog op de toekenning van de Belgische nationaliteit aan een
kind jonger dan 12 jaar geboren in België uit niet-Belgische ouders dat sinds zijn geboorte zijn hoofdverblijfplaats in België heeft (art. 11, § 2 WBN)
Dossier 4.52-148
“Verklaring met het oog op de toekenning van de Belgische nationaliteit aan een
kind jonger dan 12 jaar geboren in België dat er sinds zijn geboorte zijn hoofdverblijfplaats heeft”

Dit dossier bevat alle documenten die die nuttig kunnen zijn bij de behandeling de nationaliteitsverklaring ingediend
overeenkomstig artikel 11, § 2 WBN, nl.:
4.52-148/1

Farde
Deze farde heeft twee functies:
1. zij laat toe de data van de verschillende stappen in de procedure aan te duiden (functie van tijdschema van de
procedure);
2. zij laat toe een overzicht op te maken van de verschillende stukken uit het dossier en deze aan te vinken (functie van
inventaris van de stukken)

4.52-148/2

Verklaring met het oog op de toekenning van de Belgische nationaliteit aan een 		
kind jonger dan 12 jaar geboren in België dat er sinds zijn geboorte zijn 			
hoofdverblijfplaats heeft

		
Set van 4 exemplaren op autokopiërend papier
		- 1 ex. voor de procureur des Konings
		- 1 ex. voor de Dienst Vreemdelingenzaken
		- 1 ex. voor de Veiligheid van de Staat
		- 1 ex. voor het intern dossier
4.52-148/3

Ontvangstbewijs van de indiening van een dossier inzake verklaring met het oog op de toekenning van de Belgische nationaliteit aan een kind jonger dan 12 jaar geboren in België dat er
sinds zijn geboorte zijn hoofdverblijfplaats heeft

		
Set van 2 exemplaren op autokopiërend papier
		- 1 ex. terug te bezorgen aan de verklaarder
		- 1 ex. voor het intern dossier
Dit ontvangstbewijs moet overhandigd worden aan de verklaarder bij de indiening van het dossier inzake verklaring.
Het is het vertrekpunt van de termijn van 30 werkdagen waarbinnen de ambtenaar van de burgerlijke stand de verklaring op haar volledigheid moet onderzoeken.
4.52-148/4

Ontvangstbewijs als bewijs van een volledig dossier inzake verklaring met het oog op de toekenning van de Belgische nationaliteit aan een kind jonger dan 12 jaar geboren in België dat er
sinds zijn geboorte zijn hoofdverblijfplaats heeft

		
Set van 5 exemplaren op autokopiërend papier
		
- 1 ex. voor de verklaarder
		- 1 ex. voor de procureur des Konings
		- 1 ex. voor de Dienst Vreemdelingenzaken
		- 1 ex. voor de Veiligheid van de Staat
		- 1 ex. voor het intern dossier

Dit ontvangstbewijs dient overhandigd te worden binnen de vijfendertig werkdagen te rekenen van het afleggen van
de verklaring indien zij volledig en ontvankelijk is. Het dient als vertrekpunt van de termijn van vijf werkdagen binnen
dewelke de ambtenaar van de burgerlijke stand het dossier moet overmaken aan de procureur des Konings maar ook
het vertrekpunt voor de termijn van 4 maanden binnen dewelke laatstgenoemde een negatief advies kan uitbrengen
met betrekking tot de toekenning van de Belgische nationaliteit.
Het betekent ook het vertrekpunt van de termijn van 2 maanden waarbinnen de Dienst Vreemdelingenzaken en de
Veiligheid van de Staat hun eventuele opmerkingen moeten toezenden aan de procureur des Konings.

4.52-148/5

Formulier waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de verklaarder(s) vermeldt
welke stukken ontbreken in de verklaring en hem (hen) verzoekt de ontbrekende stukken te
bezorgen
Dit formulier dient bij aangetekend schrijven bezorgd te worden aan de verklaarder(s) binnen een termijn van vijfendertig werkdagen te rekenen vanaf het afleggen van de verklaring zoals blijkt uit het ontvangstbewijs indien de
verklaring ontvankelijk maar onvolledig is. De verklaarder(s) heeft (hebben) vervolgens twee maanden de tijd om de
ontbrekende stukken over te zenden op straffe van onontvankelijkheid van zijn (hun) verklaring.

