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Versiegeschiedenis 
Hieronder vind je een overzicht van de recentste aanpassingen. 
 

Versie Datum Rechtsgrond Aanpassing 

1.40 10/01/2022 
 

Art 1034bis, ter en quater Ger.W. Toegevoegd: onderscheid tussen advocaten en andere 
aanvragers 

Art 1253ter Ger.W Toegevoegd: onderscheid tussen advocaten en andere 
aanvragers 

1.50 13/01/2022 
 

Art. 1254, §2 Ger.W. Toegevoegd: beoordeling per type persoonsgegeven 

Art. 1288bis Ger.W. Toegevoegd: beoordeling per type persoonsgegeven 

1.52 28/01/2022 Art. 1675 Ger.W. Aangepast: benodigde gegevens zitten vervat in 
gegevens over de aanvrager zelf 

Art. 45 Vlaams Woninghuurdecreet Toegevoegd: beoordeling per type persoonsgegeven 

Beraadslaging RR nr. 42/2013 
(machtiging voor advocaten) 

Toegevoegd: de historiek van de hoofdverblijfplaats 
maakt eveneens deel uit van de machtiging 

1.55 04/02/2022 Art. 1254, §2 Gerechtelijk Wetboek Toegevoegd: verdere verduidelijking; attest van 
woonst kan indien gevraagd met historiek 

Art. 1288bis Ger.W. Toegevoegd: verdere verduidelijking; attest van 
woonst kan indien gevraagd met historiek 

1.60 05/07/2022 Art. 3.13.1.1.1 van de Vlaamse Codex 
Fiscaliteit van 13 december 2013 

Toegevoegd: nieuw artikel 

Art. 42 Wetboek Successierechten Toegevoegd: nieuw artikel 

1.70 06/07/2022 Art. 731 Gerechtelijk Wetboek Toegevoegd: nieuw artikel 

1.80 07/07/2022 Criterium kwalificatie rechtsgrond in 
Algemeen kader 

Verwijderd: criterium dat de rechtsgrond expliciet 
moet vermelden dat het gemeentebestuur de 
gegevens aflevert. De noodzaak om over de gegevens 
te beschikken om de procedure tot een goed einde te 
brengen is nu doorslaggevend. 

Art. 1675/4 Gerechtelijk Wetboek Aangepast: correctie beoordeling rechtsgrond 

Stappenplan Aangepast: ‘controle identiteit aanvrager’ veranderd 
in ‘hoedanigheid aanvrager’ + optie volmacht 

1.90 08/07/2022 Art. 136 §2 ZIV-wet Toegevoegd: nieuw artikel 

1.95 11/08/2022 Art. 45 van de wet van 4 augustus 
1992 op het hypothecair krediet 

Toegevoegd: nieuw artikel 

Artt. 4, 2°, d en 6, § 1, van de Wet van 
16 november 1972 betreffende de 
arbeidsinspectie 

Toegevoegd: nieuw artikel 

2.00 20/12/2022 Art. 1254, §2 Ger.W. Aangepast: volledig herwerkt 

Art. 1288bis Ger.W. Aangepast: volledig herwerkt 

Art. 3.41 Vlaamse Codex Wonen Toegevoegd: nieuw artikel 

16/01/2023 Art. 45 Vlaams Woninghuurdecreet Aangepast: datum niet meer relevant 

2.10 03/02/2023 Art. 1134, 1139, 1247 en 1690 B.W. Aangepast: gewijzigde artikelen nieuw B.W. 

Art. 3.41 Vlaamse Codex Wonen Artikel opgeheven, vervangen door meer algemene 
Artt. 13-14 Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving 
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Inleiding 
Dit document beoogt als leidraad te dienen voor medewerkers van de diensten burgerzaken van lokale 
besturen die aanvragen van derden tot het bekomen van individuele persoonsgegevens (in de zin van 
artt. 3-4 Koninklijk besluit 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de 
bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister) moeten beoordelen. Het biedt een overzicht van 
de voornaamste rechtsgronden die door derden worden ingeroepen om persoonsgegevens uit het 
Rijks- en bevolkingsregister te verkrijgen. Het moet worden benadrukt dat dit document geenszins de 
bedoeling heeft om een exhaustieve opsomming te geven van alle rechtsgronden, maar wel een 
exemplatief overzicht van rechtsgronden waar diensten burgerzaken het vaakst mee worden 
geconfronteerd. 
 
Dit document kwam tot stand op basis van de relevante wetgeving, de Algemene Onderrichtingen 
betreffende het houden van de bevolkingsregisters, de formele en informele adviezen van het 
Rijksregister en de kennis die werd opgedaan in de lokale besturen van Oost-Vlaanderen. POLIS kon 
verder bouwen op het werk van de Regionale Kenniskring DPO’s Westhoek-Houtland. Versie 2.10 werd 
verfijnd in samenwerking met het Rijksregister en Burgerzaken Vlaanderen, waarvoor Stad Gent als 
vertegenwoordiger optrad. Wij danken onze partners voor de constructieve samenwerking. 
 

Algemeen kader 
Algemeen geldt het principe van niet-verstrekking van gegevens uit de registers: persoonsgegevens 

mogen niet worden medegedeeld, tenzij de derde een geldige rechtsgrond kan voorleggen. Deze 

rechtsgrond moet expliciet zijn vermeld in de aanvraag in de vorm van een wetsartikel. 

In de Onderrichtingen worden hierop enkele uitzonderingen voorzien, die volgens bericht van het 

Rijksregister uit de volgende versie van de Onderrichtingen zullen worden geschrapt. We bevelen 

aan om deze uitzonderingen niet meer toe te passen, maar we vermelden ze hieronder voor de 

volledigheid. De uitzondering houdt in dat de vermelding van een rechtsgrond niet verplicht is 

wanneer de vraag betrekking heeft op: 

• de verklaring betreffende het bestaan van een huwelijkscontract, van een overeenkomst 

tot stand gekomen na een verklaring van wettelijke samenwoning en waarbij de 

samenwonenden de modaliteiten ervan regelen of een vermogensrechtelijk contract 

gesloten met één of meer personen die niet onderworpen zijn aan het 

huwelijksvermogensstelsel, met inbegrip van de aanduiding van de notaris bij wiens 

minuten het contract werd opgemaakt; 

• de vermelding van de verklaringen betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging 

bepaald bij de wet, het decreet en de ordonnantie;  

• de verklaring met betrekking tot de transplantatie van organen en weefsels na het 

overlijden, overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 oktober 1986 tot regeling van de 

wijze waarop de donor of de personen bedoeld in artikel 1, §2, van de wet van 13 juni 1986 

betreffende het wegnemen en transplanteren van organen hun wil te kennen geven;  

• de vermelding door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verklaring van wettelijke 

samenwoning in het bevolkingsregister; evenals de beëindiging ervan; 

In dit geval moet de aanvrager bewijzen dat het verkrijgen van deze informatie voor hem 

onontbeerlijk is. 

 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/reglementering/onderrichtingen/
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Of de aangehaalde rechtsgrond geldig is en kan leiden tot het verstrekken van de gevraagde 

gegevens, zal steeds afhangen van de concrete situatie. De belangrijkste criteria die de opstellers 

van dit document hebben gebruikt om rechtsgronden als geldig te kwalificeren zijn: 

- De gegevens zijn objectief gezien noodzakelijk om de procedure in kwestie succesvol te 

doorlopen. Als bepaalde gegevens, zoals het rijksregisternummer, niet expliciet vermeld staan 

in het wetsartikel, dan mogen deze gegevens niet verstrekt worden.  

- De hoedanigheid van de aanvrager staat het verstrekken van de gegevens niet in de weg. Als 
de aanvrager beschikt over een eigen machtiging en een eigen toegang tot het Rijksregister, 
dan moet de gemeente deze gegevens niet meer bezorgen (conform artikel 6 
Rijksregisterwet). In het algemeen geldt dat onder andere gerechtsdeurwaarders, notarissen 
en advocaten niet zomaar gegevens kunnen bekomen bij de gemeentebesturen. In het 
hoofdstuk hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens waarvoor deze 
beroepsgroepen een machtiging hebben. De beroepsgroepen dienen de vermelde 
persoonsgegevens zelf aan te vragen via hun eigen toepassingen en kunnen deze niet meer bij 
de gemeente verkrijgen. 

 
Als medewerker van het gemeentebestuur moet je steeds een kort onderzoek instellen. Dat onderzoek 
kan er als volgt uitzien: 

- Controleer kort of de derde is wie hij of zij beweert te zijn, bijv. op basis van de 
authenticatiegegevens (eID, itsme), het e-mailadres, de weergavenaam of de handtekening 

- Controleer of de derde al dan niet een eigen machtiging heeft 
o Indien wel: maak de aanvrager attent op de eigen machtiging 
o Indien niet: controleer of de rechtsgrond recht geeft op de gevraagde gegevens 

Je controle moet niet verder gaan dan dit. Derden die misbruik zouden maken van deze procedure om 
op onrechtmatige wijze persoonsgegevens te verkrijgen, plegen valsheid in geschrifte. 
 
Als je tot de conclusie komt dat bepaalde persoonsgegevens niet mogen worden verstrekt, dan mag 
je dit aan de aanvrager meedelen met toevoeging van de volgende clausule:  
 
“Indien u beroep wil aantekenen tegen deze beslissing van de gemeente, dan kunt u zich richten tot 
Dienst Toegang Rijksregister op RRN-access@rrn.fgov.be of FOD Binnenlandse Zaken - Algemene 
Directie Identiteit en Burgerzaken - Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel.” 
 

Overzicht machtigingen en toegang tot persoonsgegevens 
Advocaten aangesloten bij de balie 
De Orde van Vlaamse Balies beschikt over een machtiging voor de raadpleging van het Rijksregister. 
Aangesloten advocaten kunnen (tegen betaling) opzoekingen doen door zich te registeren op het 
Digitaal Platform voor de Advocaat en zich aan te melden in de applicatie DPA – Authentic Sources op 
het adres https://idp.dp-a.be/login/providers. 
 
Wanneer een advocaat persoonsgegevens aanvraagt bij het gemeentebestuur, zijn er drie 
verschillende scenario’s mogelijk: 

1. Wanneer de advocaat om attesten of getuigschriften over de eigen cliënt vraagt, dan kan het 
gemeentebestuur deze verstrekken. Daarvoor is er geen bijzondere volmacht of rechtsgrond 
vereist. Dit kan op basis van het mandaat ad litem in artikel 440, tweede lid Gerechtelijk 
Wetboek. 

2. Wanneer de advocaat gegevens nodig heeft over een derde, dan is hij in eerste instantie 
aangewezen op de eigen machtiging. De gegevens die vermeld worden in de machtiging, 
kunnen niet worden verkregen bij het gemeentebestuur. Hieronder worden deze gegevens 
opgesomd.  

mailto:RRN-access@rrn.fgov.be
https://dp-a.be/
https://dp-a.be/nl/features/dpa-authentic-sources
https://idp.dp-a.be/login/providers
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3. Wanneer de advocaat gegevens nodig heeft die niet worden vermeld in de machtiging, dan 
kan hij deze gegevens opvragen bij het gemeentebestuur mits opgave van een geldige 
rechtsgrond. 

 
Advocaten beschikken via de Orde van Vlaamse Balies over machtigingen voor toegang tot het 
Rijksregister, in het bijzonder: 
 

- Beraadslaging RR nr. 42/2013 van 8 mei 2013 waarbij aan de Orde van Vlaamse Balies en de 
Orde van de Franstalige en Duitstalige Balie van België machtiging verleend werd om hun 
advocaten via haar tussenkomst toegang te verlenen tot het Rijksregister; 

- Beslissing FOD Binnenlandse Zaken van 056/2019 van 16 december 2019 inzake de 

verduidelijking van de beraadslaging RR nr. 42/2013. 

Op basis van deze machtiging heeft een advocaat reeds toegang tot de volgende 

informatiegegevens van het Rijksregister, die dan ook niet langer door het 

gemeentebestuur kunnen worden aangeleverd:  

1° de naam en voornamen; 

2° de geboorteplaats en -datum; 

3° het geslacht; 

4° de nationaliteit; 

5° de hoofdverblijfplaats (met historiek); 

6° (de plaats en datum van het overlijden, of, in het geval van een verklaring van 

afwezigheid, de datum van de overschrijving van de beslissing houdende verklaring 

van afwezigheid);  

7° [4 ...]4 

8° de burgerlijke staat; 

9° de samenstelling van het gezin.  

13° de wettelijke samenwoning. 

(14° de verblijfstoestand voor de vreemdelingen bedoeld in artikel 2.) 

Gerechtsdeurwaarders 
Deurwaarders beschikken via de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders over machtigingen voor 

toegang tot het Rijksregister, in het bijzonder: 

- Beraadslaging RR nr. 06/2006 van 1 maart 2006 waarbij een machtiging werd verleend aan de 

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders;  

- Beraadslaging RR nr. 24/2011 van 20 april 2011 waarbij een machtiging verleend werd aan het 

ICT-platform “Juridisch Informatiecentrum” toegankelijk voor de aangesloten 

gerechtsdeurwaarders; 

Op basis van deze machtiging heeft een gerechtsdeurwaarder reeds toegang tot de 

volgende informatiegegevens van het Rijksregister, die dan ook niet langer door het 

gemeentebestuur kunnen worden aangeleverd:   

1° de naam en voornamen; 

2° de geboorteplaats en -datum; 

3° het geslacht; 

4° de nationaliteit; 

5° de hoofdverblijfplaats; 

6° (de plaats en datum van het overlijden, of, in het geval van een verklaring van 

afwezigheid, de datum van de overschrijving van de beslissing houdende verklaring 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/rr/machtigingen/2019/Beslissing_056-2019.pdf
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/rr/machtigingen/2019/Beslissing_056-2019.pdf
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van afwezigheid);  

7° [4 ...]4 

8° de burgerlijke staat; 

9° de samenstelling van het gezin. 

13° de wettelijke samenwoning. 

Notarissen 
Notarissen beschikken via de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat over machtigingen voor 

toegang tot het Rijksregister, in het bijzonder: 

- Koninklijk besluit 11 september 1986 waarbij aan notarissen toegang wordt verleend tot het 

Rijksregister van de natuurlijk personen en Koninklijk besluit 14 april 2002 waarbij de V.Z.W. 

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gemachtigd wordt om toegang te hebben tot 

de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het 

identificatienummer ervan te gebruiken; 

Op basis van deze machtigingen heeft een notaris reeds toegang tot de volgende 

informatiegegevens van het Rijksregister, die dan ook niet langer door het 

gemeentebestuur kunnen worden aangeleverd:  

1° de naam en voornamen; 

2° de geboorteplaats en -datum; 

3° het geslacht; 

4° de nationaliteit; 

5° de hoofdverblijfplaats; 

6° (de plaats en datum van het overlijden, of, in het geval van een verklaring van 

afwezigheid, de datum van de overschrijving van de beslissing houdende verklaring 

van afwezigheid);  

7° [4 ...]4 

8° de burgerlijke staat; 

9° de samenstelling van het gezin. 

- Beraadslaging RR nr. 57/2008 van 10 december 2008 waarbij een machtiging werd verleend 

aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat voor hun portaalsite e-notariaat; 

- Beslissing FOD Binnenlandse Zaken 009/2019 van 04 april 2019 inzake de toegang tot 

persoonsgegevens uit het Rijksregister van rechtstreekse afstamming in dalende lijn in de 

eerste graad. 

Op basis van deze machtiging heeft een notaris reeds toegang tot de volgende 

informatiegegevens van het Rijksregister, die dan ook niet langer door het 

gemeentebestuur kunnen worden aangeleverd:  

 

16° de vermelding van de afstammelingen in rechtstreekse, dalende lijn in de eerste 

graad, ongeacht of de afstamming tot stand komt door de geboorteakte, een 

gerechtelijke beslissing, een erkenning of een adoptie; 

Gemeentes ontvangen regelmatig vragen om de erfgenamen van een overledene op te zoeken. De 

gemeente is hiervoor echter niet de authentieke bron. Standaard moet er worden doorverwezen 

naar het Centraal Erfrechtregister. Art. 10bis van het KB lijkt eerder over zuiver onderzoek te spreken 

(met uiteindelijke publicatie) en lijkt dus niet voor bijv. privaatrechtelijke geschillen te kunnen 

worden ingeschakeld. Wij geven er de voorkeur aan dat voor dit soort opzoekingen een rechtsgrond 

wordt opgegeven zoals terug te vinden in de leidraad. In de praktijk zullen notarissen doorgaans al 
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spontaan een rechtsgrond voorleggen wanneer de eigen machtiging niet de gewenste gegevens 

oplevert. 

Politie 
De politie is vrijgesteld van het krijgen van een machtiging tot het Rijksregister (artikel 5, §3 
Rijksregisterwet). De politie kan dus zelf het Rijksregister raadplegen. De technische toegang is echter 
vaak nog niet in orde. Als de lokale politiezone zelf het Rijksregister nog niet kan raadplegen, dan 
kunnen persoonsgegevens uitzonderlijk worden verstrekt onder de volgende voorwaarden: 

• Als het gaat om taken van gemeentelijk belang (zoals bijv. het sluiten van een uitbating), dan 
kan dit worden gekaderd als een taak van gemeentelijk belang. De politie kan dan worden 
beschouwd als een interne dienst en de opvraging gekaderd als een opvraging voor interne 
doeleinden. 

• Als het gaat om politionele taken, dan kan dit enkel  
o als er een gerechtelijk mandaat is (parket, procureur, onderzoeksrechter) en de politie 

het bevel mededeelt aan het gemeentebestuur. 
o als er een bestuurlijk mandaat is (via de burgemeester als centraal aanspreekpunt op 

basis van een bestuurlijk verslag) en de politie het dossier mededeelt aan het 
gemeentebestuur. 

 
Het verstrekken van persoonsgegevens uit de registers aan de politiediensten moet echter 
uitzonderlijk blijven. Wanneer politiediensten (technische) problemen hebben om het Rijksregister te 
raadplegen, wordt hen verzocht zowel hun eigen technische dienst als de Dienst Externe Betrekkingen 
van de FOD Binnenlandse Zaken (IPIB-ExterneBetrekkingen@rrn.fgov.be) hiervan op de hoogte te 
stellen. 
 

Buitenlandse advocaten of notarissen 
Buitenlandse advocaten of notarissen hebben geen eigen machtiging. Je legt de aanvraag best meteen 
voor aan de Dienst Toegang Rijksregister (IPIB-RRN-Access@rrn.fgov.be). Het Rijksregister beoordeelt 
of de gegevens mogen worden verstrekt en stelt je hiervan op de hoogte. Je mag de aanvrager niet 
doorverwijzen naar het Rijksregister. 
  

mailto:IPIB-ExterneBetrekkingen@rrn.fgov.be
mailto:IPIB-RRN-Access@rrn.fgov.be
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Stappenplan 
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Art. 203 Burgerlijk Wetboek 
Doel 
Onderhoudsplicht 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken. Dit artikel vermeldt immers geen 
gegevens of procedurele bepaling en kan dus niet worden ingeroepen. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 203. § 1. De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, 
het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van 
hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid 
van het kind. 
   § 2. Met middelen wordt onder andere bedoeld alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende 
inkomsten van de ouders, alsook alle voordelen en andere middelen die hun levensstandaard en deze 
van de kinderen waarborgen. 
   § 3. De langstlevende echtgenoot is gehouden tot de verplichting gesteld in paragraaf 1 ten aanzien 
van de kinderen van de vooroverleden echtgenoot van wie hij niet de vader of de moeder is, binnen de 
grenzen van hetgeen hij heeft verkregen uit de nalatenschap van de vooroverledene en van de 
voordelen die deze hem mocht hebben verleend bij huwelijkscontract, door schenking of bij 
testament.  
  Deze verplichting vervalt ten aanzien van het kind dat onwaardig is om van de vooroverleden 
echtgenoot te erven. De rechter schort zijn uitspraak op tot de beslissing die tot onwaardigheid leidt 
in kracht van gewijsde is getreden. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023 
  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1804032130&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.202
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Artt. 229 en 231 Burgerlijk Wetboek 
Doel 
Echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken. Deze artikelen bevatten geen gegevens of 
procedurele bepalingen en kunnen dus niet worden ingeroepen. Ze verwijzen wel naar 
art. 1255, §2 Gerechtelijk Wetboek. Het volstaat dat de aanvrager kan bevestigen dat 
de aanvraag gebeurt op basis van art. 1255 Ger.W. 
 
Je kunt dit klantvriendelijk oplossen door de aanvrager te contacteren en te vragen om 
te bevestigen dat art. 1255 Ger.W. wordt ingeroepen. Indien het e-loket vereist dat de 
aanvraag wordt geweigerd, kun je de aanvrager aanraden een nieuwe aanvraag in te 
dienen. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 229. § 1. De echtscheiding wordt uitgesproken wanneer de rechter vaststelt dat het huwelijk 
onherstelbaar ontwricht is. Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het 
samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijs onmogelijk is geworden 
ingevolge die ontwrichting. Het bewijs van de onherstelbare ontwrichting kan met alle wettelijke 
middelen worden geleverd. 
  § 2. De onherstelbare ontwrichting bestaat wanneer de aanvraag gezamenlijk wordt gedaan door de 
twee echtgenoten, na meer dan zes maanden feitelijk gescheiden te zijn of wanneer de aanvraag tot 
tweemaal toe werd gedaan overeenkomstig artikel 1255, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek. 
  § 3. De onherstelbare ontwrichting bestaat ook wanneer de aanvraag wordt gedaan door één enkele 
echtgenoot na meer dan één jaar feitelijke scheiding of wanneer de aanvraag tot tweemaal toe werd 
gedaan overeenkomstig artikel 1255, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
Art. 231. De persoon die krachtens artikel 492/1 uitdrukkelijk onbekwaam werd verklaard om de 
echtscheiding te vorderen, kan, op zijn verzoek, door de in artikel 628, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek bedoelde vrederechter, alsnog worden gemachtigd de vordering tot echtscheiding op grond 
van onherstelbare ontwrichting als bedoeld in artikel 229 in te stellen of een verzoek tot echtscheiding 
door onderlinge toestemming als bedoeld in artikel 230 in te dienen. 
   De vrederechter oordeelt over de wilsbekwaamheid van de beschermde persoon. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1804032130&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.228
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Art. 5.69, 5.70 en 5.73 Burgerlijk Wetboek (art. 1134 oud Burgerlijk Wetboek) 
Doel 
(Niet) nakomen van een overeenkomst 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Artikel 1134 oud Burgerlijk Wetboek werd met ingang van 01/01/2023 opgeheven 
door art. 62, 6° Wet 28 april 2022 houdende boek 5 "Verbintenissen" van het Burgerlijk 
Wetboek. De inhoud van artikel 1134 oud Burgerlijk Wetboek is opgenomen in de 
artikelen 5.69, 5.70 en 5.73 (nieuw) Burgerlijk Wetboek. De kwalificatie blijft echter 
onveranderd: je mag geen persoonsgegevens verstrekken.  
 
Deze artikelen worden soms aangehaald door schuldeisers zoals incassobureaus en 
ziekenhuizen. De artikelen vermelden echter geen gegevens of procedurele bepalingen 
en kunnen dus niet worden ingeroepen.  

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 1134 [OPGEHEVEN]. Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze 
hebben aangegaan, tot wet. 
Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de 
wet erkend. 
Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht. 
 
Art. 5.69. Beginsel van de overeenkomst-wet 
  Een contract dat geldig tot stand is gekomen, strekt degenen die het hebben gesloten tot wet. 
 

  Art. 5.70. Wijziging en opzegging van het contract 
  Een contract kan enkel worden gewijzigd of opgezegd met de wederzijdse toestemming van de 
partijen of op de gronden door de wet erkend. 
  Indien een contract het toelaat, kan het worden gewijzigd of opgezegd door een partij of door een 
derde. 
 

  Art. 5.73. Uitvoering te goeder trouw en verbod van rechtsmisbruik 
  Een contract moet te goeder trouw uitgevoerd worden. 
  Krachtens het eerste lid: 
  1° moet elk van de partijen zich bij de uitvoering van het contract gedragen zoals een voorzichtig en 
redelijk persoon in dezelfde omstandigheden geplaatst; 
  2° mag niemand misbruik maken van de rechten die hij aan het contract ontleent. 
  Elke afwijking van dit artikel wordt voor niet-geschreven gehouden. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023 

  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2022042825
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2022042825
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Art. 5.231 Burgerlijk Wetboek (art. 1139 oud Burgerlijk Wetboek) 
Doel 
Ingebrekestelling van een schuldenaar 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Artikel 1139 oud Burgerlijk Wetboek werd met ingang van 01/01/2023 opgeheven 
door art. 62, 8° Wet 28 april 2022 houdende boek 5 "Verbintenissen" van het Burgerlijk 
Wetboek. De inhoud van artikel 1139 oud Burgerlijk Wetboek is opgenomen in artikel 
5.231 (nieuw) Burgerlijk Wetboek. De kwalificatie blijft echter onveranderd: je mag 
geen persoonsgegevens verstrekken.  
 
Het artikel vermeldt geen gegevens of procedurele bepalingen en kan dus niet worden 
ingeroepen. Het vermeldt ook niet dat de ingebrekestelling moet gebeuren aan het 
domicilieadres.  
 
Er moet worden opgemerkt dat niet elke overeenkomst die wordt aangegaan vereist 
dat de betrokken personen daarbij verplicht zijn om steeds hun domicilieadres op te 
geven. Doorgaans volstaat het om enkel een leverings- en/of facturatieadres op te 
geven, dat kan verschillen van het domicilieadres. In dergelijke gevallen kan een 
ingebrekestelling perfect en op rechtsgeldige wijze worden verstuurd naar het door de 
schuldenaar contractueel opgegeven adres. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 1139 [OPGEHEVEN]. De schuldenaar wordt in gebreke gesteld, hetzij door een aanmaning of 
door een andere daarmee gelijkstaande akte, hetzij door de overeenkomst zelf, wanneer deze 
bepaalt dat de schuldenaar zal in gebreke zijn zonder dat enige akte nodig is en door het enkel 
verschijnen van de vervaltijd. 
 
Art. 5.231. Beginsel 
  De ingebrekestelling is de eenzijdige rechtshandeling waarbij de schuldeiser duidelijk en 
ondubbelzinnig kennis geeft aan de schuldenaar van zijn wil om de nakoming van diens verbintenis te 
eisen. 
  Aan iedere sanctie wegens niet-nakoming moet een ingebrekestelling voorafgaan in de gevallen 
voorzien in de artikelen 5.83 en 5.224. 
  De wet, het contract of de goede trouw kunnen vereisen dat de schuldeiser de schuldenaar een 
termijn toekent opdat hij de uitstaande verbintenis uitvoert. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023 

  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2022042825
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2022042825
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Art. 5.203 Burgerlijk Wetboek (art. 1247 oud Burgerlijk Wetboek) 
Doel 
Bepaling van de plaats waar betaling moet worden gedaan 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Artikel 1247 oud Burgerlijk Wetboek werd met ingang van 01/01/2023 opgeheven 
door art. 62, 20° Wet 28 april 2022 houdende boek 5 "Verbintenissen" van het 
Burgerlijk Wetboek. De inhoud van artikel 1247 oud Burgerlijk Wetboek is opgenomen 
in artikel 5.203 (nieuw) Burgerlijk Wetboek. De kwalificatie blijft echter onveranderd: 
je mag geen persoonsgegevens verstrekken. 
 
Het artikel vermeldt geen gegevens of procedurele bepalingen en kan dus niet worden 
ingeroepen. Artikel 5.203, derde lid (nieuw) Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de betaling 
moet geschieden aan de woonplaats van de schuldenaar als de plaats van de betaling 
niet door het contract werd aangewezen of als het niet om een zeker voorwerp gaat.  

 
Bovendien bepaalt artikel 5.71 (nieuw) Burgerlijk Wetboek dat contracten niet alleen 
verbinden tot hetgeen daarin overeengekomen is, maar ook tot “alle gevolgen die door 
de wet, de goede trouw of de gebruiken eraan, volgens de aard en de strekking ervan, 
worden toegekend”. Bij ontstentenis van een overeenkomst tot aanwijzing van de 
plaats van betaling moet dus rekening worden gehouden met de moderne 
betaalmiddelen. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 1247 [OPGEHEVEN]. De betaling moet gedaan worden op de plaats die door de overeenkomst is 
aangewezen. Indien geen plaats is aangewezen, moet, wanneer het een zekere en bepaalde zaak 
betreft, de betaling gedaan worden op de plaats waar de zaak die het voorwerp ervan is, zich bevond 
ten tijde van het aangaan der verbintenis. 
  Buiten deze twee gevallen moet de betaling gedaan worden ter woonplaats van de schuldenaar. 
  
Art. 5.203. Plaats en tijdstip van de betaling 
  De betaling moet worden gedaan op de plaats die door het contract is aangewezen. 
  Indien geen plaats is aangewezen, moet, wanneer het een zeker voorwerp betreft, de betaling 
worden gedaan op de plaats waar het voorwerp van de verschuldigde prestatie, zich bevond ten tijde 
van het ontstaan van de verbintenis. 
  Buiten deze twee gevallen moet de betaling worden gedaan aan de woonplaats van de schuldenaar. 
  Ze moet worden gedaan zodra de schuld opeisbaar is. 
 

Art. 5.71. Inhoud van het contract 
  Een contract verbindt niet alleen tot hetgeen daarin overeengekomen is, maar ook tot alle 
gevolgen die door de wet, de goede trouw of de gebruiken eraan, volgens de aard en de 
strekking ervan, worden toegekend. 
  Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, en voor zover de aard en de strekking ervan 
zich daartoe lenen, gelden de bedingen van een raamcontract ook voor de 
uitvoeringscontracten. 

 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2022042825
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Art. 5.179-5.183 Burgerlijk Wetboek (art. 1690 oud Burgerlijk Wetboek) 
Doel 
Betekening van de overdracht van de schuldvordering 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Artikel 1690 oud Burgerlijk Wetboek werd met ingang van 01/01/2023 opgeheven 
door art. 62, 35° Wet 28 april 2022 houdende boek 5 "Verbintenissen" van het 
Burgerlijk Wetboek. De inhoud van artikel 1690 oud Burgerlijk Wetboek is opgenomen 
in de artikelen 5.179-5.183 (nieuw) Burgerlijk Wetboek. De kwalificatie blijft echter 
onveranderd: je mag geen persoonsgegevens verstrekken. 
 
De artikelen vermelden geen gegevens of procedurele bepalingen en kunnen dus niet 
worden ingeroepen.  
 
Er kan worden vastgesteld dat er geen bijzondere vormvoorwaarden gelden waaraan 
de kennisgeving (of de erkenning) dient te voldoen opdat deze op een rechtsgeldige 
wijze geschieden. Het is hierbij niet vereist dat de kennisgeving aan het domicilieadres 
gebeurt. Dit moet gebeuren aan de hand van het adres zoals opgegeven in de 
contractuele relatie. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 1690 [OPGEHEVEN]. § 1. De overdracht van schuldvordering kan worden ingeroepen tegen 
andere derden dan de gecedeerde schuldenaar door het sluiten van de overeenkomst van overdracht.  
  De overdracht kan slechts tegen de gecedeerde schuldenaar worden ingeroepen vanaf het ogenblik 
dat zij aan de gecedeerde schuldenaar ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend. 
  Indien de overdrager dezelfde rechten aan verscheidene overnemers overdraagt, krijgt hij die er zich 
te goeder trouw op kan beroepen als eerste de overdracht van schuldvordering aan de schuldenaar 
ter kennis te hebben gebracht of als eerste de erkenning van de overdracht door de schuldenaar te 
hebben bekomen, de voorkeur. 
  De overdracht kan niet worden ingeroepen tegen de te goeder trouw zijnde schuldeiser van de 
overdrager aan wie de schuldenaar te goeder trouw en voordat de overdracht hem ter kennis werd 
gebracht, bevrijdend heeft betaald. 
  § 2. Onverminderd de toepassing van de artikelen 27 tot 35 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon der werknemers geeft de overdracht die slaat op inkomsten 
bedoeld in artikelen 1409, §§ 1 en 1bis, en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek, op straffe van 
procedurele nietigheid, op het ogenblik dat zij kan worden ingeroepen tegen de gecedeerde 
schuldenaar aanleiding tot een aan de overdrager gerichte kennisgeving, die het aangifteformulier 
voor kind ten laste waarvan het model bepaald is door de minister van Justitie bevat. In dat geval is 
artikel 34bis van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers 
van toepassing. 
 
Art. 5.179. Werking tegen derden 
  Onverminderd artikel 3.28, § 2, kan de overdracht van schuldvordering worden ingeroepen tegen 
andere derden dan de gecedeerde schuldenaar door het sluiten van het contract van overdracht. 
  De overdracht kan slechts tegen de gecedeerde schuldenaar worden ingeroepen vanaf het ogenblik 
dat zij aan de gecedeerde schuldenaar ter kennis is gebracht of door hem is erkend. 
  De overdracht kan niet worden ingeroepen tegen de te goeder trouw zijnde schuldeiser van de 
overdrager aan wie de schuldenaar te goeder trouw en voordat de overdracht hem ter kennis werd 
gebracht, bevrijdend heeft betaald. 
 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2022042825
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  Art. 5.180. Kennisgeving 
  De kennisgeving kan uitgaan van de overdrager of de overnemer. Enkel het bestaan van de 
overdracht dient aan de schuldenaar ter kennis te worden gebracht. 
 
  Art. 5.181. Positie van de schuldenaar 
  De overdracht van de schuldvordering laat de excepties van de schuldenaar onverlet. 
  De schuldenaar die te goeder trouw heeft betaald vooraleer de overdracht hem ter kennis werd 
gebracht of door hem werd erkend, is bevrijd. 
  De schuldenaar te goeder trouw kan eveneens de gevolgen van elke rechtshandeling die ten opzichte 
van de overdrager is gesteld, inroepen ten opzichte van de overnemer, voordat de overdracht aan 
hem ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend. 
 
  Art. 5.182. Schuldvergelijking 
  Wanneer de overdracht aan de schuldenaar ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend, kan 
deze laatste zich niet meer beroepen op de schuldvergelijking van schuldvorderingen die daarna tot 
stand komt, tenzij het om samenhangende schuldvorderingen gaat. 
  De gevolgen van de conventionele schuldvergelijking worden geregeld door artikel 5.263. 
 
  Art. 5.183. Looncessie 
  Onverminderd de toepassing van de artikelen 27 tot 35 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers geeft de overdracht die slaat op inkomsten bedoeld in de 
artikelen 1409, §§ 1 en 1bis, en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek, op straffe van nietigheid, op het 
ogenblik dat zij kan worden ingeroepen tegen de gecedeerde schuldenaar aanleiding tot een aan de 
overdrager gerichte kennisgeving, die het aangifteformulier voor kind ten laste waarvan het model 
bepaald is door de minister van Justitie bevat. In dat geval is artikel 34bis van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers van toepassing. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Artt. 32quater/1, 32quater/2, 32quater/3, 33, 34 en 35 Gerechtelijk Wetboek 
Doel 
Betekening en kennisgeving van de akten van rechtspleging 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken. Het artikel vermeldt geen gegevens of 
procedurele bepalingen en kan dus niet worden ingeroepen. Gerechtsdeurwaarders 
kunnen deze gegevens zelf raadplegen via hun eigen machtigingen tot het 
Rijksregister, met name: 

1) beraadslaging Rijksregister nr. 06/2006 van 1 maart 2006 waarbij een 
machtiging werd verleend aan de nationale kamer voor Gerechtsdeurwaarders; 

2) beraadslaging Rijksregister nr. 24/2011 van 20 april 2011 waarbij een 
machtiging werd verleend aan het ICT-platform “juridisch informatiecentrum” 
toegankelijk voor de aangesloten gerechtsdeurwaarders, waarbij men o.a. 
toegang heeft tot naam, voornaam en de hoofdverblijfplaats. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 32quater/1. § 1. De betekening geschiedt elektronisch op het gerechtelijk elektronisch adres. Bij 
gebreke aan een gerechtelijk elektronisch adres, kan zij ook geschieden op het adres van 
elektronische woonstkeuze, op voorwaarde dat de geadresseerde telkens voor die bepaalde 
betekening, volgens de door de Koning bepaalde nadere regels, na advies van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, uitdrukkelijk en voorafgaandelijk zijn toestemming 
heeft gegeven. 
   Telkens een betekening op elektronische wijze wordt verricht, wordt de geadresseerde volgens de 
door de Koning bepaalde nadere regels, na advies van de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, in kennis gesteld van : 
   1° de gegevens die hem betreffen en die in het in artikel 32quater/2 bedoelde register worden 
opgeslagen; 
   2° de categorieën van personen die toegang hebben tot de in de bepaling onder 1° bedoelde 
gegevens; 
   3° de bewaartermijn van de in de bepaling onder 1° bedoelde gegevens; 
   4° de in artikel 32quater/2, § 2, bedoelde verantwoordelijke voor de verwerking; 
   5° de wijze waarop hij inzage kan verkrijgen van de onder 1° bedoelde gegevens. 
   § 2. Binnen vierentwintig uur na de verzending van het bericht tot betekening op elektronische wijze 
of het verzoek tot toestemming tot betekening op elektronische wijze aan de geadresseerde, laat het 
in artikel 32quater/2 bedoelde register een bericht van bevestiging van betekening aan de 
gerechtsdeurwaarder toekomen die de akte heeft betekend. De betekening wordt in dat geval geacht 
te zijn gedaan op de datum van de verzending van het voormelde bericht of verzoek. 
   Bij gebrek aan een bericht van bevestiging van betekening binnen de termijn vermeld in het eerste 
lid wordt de betekening op elektronische wijze als niet mogelijk beschouwd zoals bedoeld door artikel 
32quater/3, § 3. 
   Bij de opening door de geadresseerde van de akte laat het register een bericht van opening door de 
geadresseerde toekomen aan de gerechtsdeurwaarder die de akte heeft betekend. 
   Bij gebrek aan ontvangst van een bericht van opening door de geadresseerde binnen vierentwintig 
uur na de verzending van het in het eerste lid bedoelde bericht of verzoek aan de geadresseerde, 
verstuurt de gerechtsdeurwaarder de eerstvolgende werkdag, een gewone brief van melding van de 
betekening op elektronische wijze aan de geadresseerde. 
 
Art. 32quater/2.  § 1. Bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt een geïnformatiseerde 
gegevensbank opgericht, "Centraal register van gedematerialiseerde authentieke akten van 
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gerechtsdeurwaarders" geheten. Hierin worden de door de Koning aangeduide gegevens en digitale 
documenten, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 
verzameld die nodig zijn om de rechtsgeldigheid van een betekening na te gaan en in rechte vast te 
stellen. Het register bevat eveneens elke andere door de Koning, na advies van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit, aangeduide authentieke akte die opgemaakt wordt door een 
gerechtsdeurwaarder. Dit register geldt als authentieke bron voor alle akten die erin zijn opgenomen. 
De doeleinden van het register zijn tevens het vergemakkelijken van het vervullen van de wettelijke 
verplichtingen en van de opdrachten van gerechtsdeurwaarders, de controle van hun activiteiten en 
het verbeteren van hun dienstverlening, evenals het verzamelen en verwerken van statistische 
gegevens. 
   De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders houdt in dit register een lijst bij van de adressen 
van elektronische woonstkeuze waarvoor de titularis de in artikel 32quater/1, § 1, bedoelde 
toestemming heeft gegeven. Deze lijst en de daarin opgenomen gegevens zullen, onder toezicht van 
de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, uitsluitend door gerechtsdeurwaarders kunnen 
geraadpleegd worden in uitvoering van hun wettelijke opdrachten en mogen niet aan derden worden 
verstrekt. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, de nadere regels voor de opstelling, de bewaring en de raadpleging van deze lijst. 
   § 2. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt met betrekking tot het in paragraaf 1 
bedoelde register beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van artikel 1, § 4, 
van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens. 
   Het is de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders verboden om de in paragraaf 1 bedoelde 
gegevens te verstrekken aan andere dan de in paragraaf 3 bedoelde personen. 
   De bewaartermijn van de gegevens opgenomen in het in paragraaf 1 bedoelde register bedraagt 
dertig jaar. 
   De Koning stelt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 
een procedure vast op grond waarvan de gegevens van een betekening op elektronische wijze onder 
de door Hem bepaalde voorwaarden op een eerder tijdstip uit het register kunnen worden verwijderd. 
   § 3. De magistraten van de rechterlijke orde bedoeld in artikel 58bis, de griffiers en de 
parketsecretarissen, voor zover de raadpleging betrekking heeft op betekeningen die onder hun 
bevoegdheid vallen, en de gerechtsdeurwaarders, voor de vervulling van hun wettelijke opdrachten, 
kunnen de gegevens van het in paragraaf 1 bedoelde register rechtstreeks raadplegen. 
   § 4. Hij die in welke hoedanigheid ook deelneemt aan de verzameling, de verwerking of de 
mededeling van de in het in paragraaf 1 bedoelde register geregistreerde gegevens of kennis heeft 
van die gegevens, moet het vertrouwelijk karakter ervan in acht nemen. Artikel 458 van het 
Strafwetboek is op hem toepasselijk. 
   § 5. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders staat in voor de controle op de werking en het 
gebruik van het in paragraaf 1 bedoelde register. In voorkomend geval is hoofdstuk VII van boek IV 
van deel II van dit Wetboek van toepassing. 
   Binnen de door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 
95/46/EG toegestane grenzen is de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders bevoegd de in het in 
paragraaf 1 bedoelde register bewaarde documenten en gegevens te verwerken voor statistische 
doeleinden of ter verbetering van de kwaliteit van het register, de akten en de dienstverlening van de 
gerechtsdeurwaarders. Daartoe wendt de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders alle 
technische en organisatorische maatregelen aan overeenkomstig de principes van proportionaliteit 
en noodzakelijkheid bedoeld in artikel 89, § 1, van de bovenvermelde verordening. Elke verdere 
overdracht van geaggregeerde gegevens voor statistische doeleinden wordt door de Nationale Kamer 
van Gerechtsdeurwaarders alleen verricht voor een doeleinde dat verenigbaar is met de statistische 
doeleinden waarvoor de gegevens werden geaggregeerd. De geaggregeerde gegevens of de 
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persoonsgegevens waarop zij zijn gebaseerd, mogen niet worden gebruikt als ondersteunend 
materiaal voor maatregelen of beslissingen die een bepaalde natuurlijke persoon betreffen. 
   § 6. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, de nadere regels voor de inrichting en werking van het in paragraaf 1 bedoelde register 
en de gegevens die erin zullen worden opgenomen. 
   § 7. Binnen de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders stelt de voorzitter van de Nationale 
Kamer van Gerechtsdeurwaarders een aangestelde voor de gegevensbescherming aan. 
   De aangestelde voor de gegevensbescherming is meer bepaald belast met : 
   1. het verstrekken van deskundige adviezen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
en de beveiliging van persoonsgegevens en informatie en inzake hun verwerking; 
   2. het informeren en adviseren van de voorzitter en de medewerkers die de persoonsgegevens 
behandelen over hun verplichtingen binnen het kader van deze wet en binnen het algemeen kader 
van de bescherming van de gegevens en de privacy; 
   3. het opstellen, het toepassen, het bijwerken en het controleren van een beleid inzake de 
beveiliging en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 
   4. het vormen van het contactpunt voor de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer; 
   5. de uitvoering van de andere opdrachten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
en de beveiliging die door de Koning worden bepaald, na advies van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
   Bij het uitoefenen van zijn opdrachten handelt de aangestelde voor de gegevensbescherming 
volledig onafhankelijk en brengt hij rechtstreeks verslag uit aan de voorzitter van de Nationale Kamer 
van Gerechtsdeurwaarders. 
   De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, de nadere regels volgens welke de aangestelde voor de gegevensbescherming zijn 
opdrachten uitvoert. 
 
Art. 32quater/3. § 1. In strafzaken gebeurt de betekening op elektronische wijze of aan de persoon, 
naar keuze van de gerechtsdeurwaarder en afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 
zaak, tenzij het openbaar ministerie eist dat de betekening aan de persoon gebeurt. 
   § 2. In andere dan in strafzaken geschiedt de betekening op elektronische wijze of aan de persoon, 
naar keuze van de gerechtsdeurwaarder, afhankelijk van de omstandigheden eigen aan de zaak. 
   § 3. Indien geen betekening op elektronische wijze mogelijk is, geschiedt de betekening aan de 
persoon. 
 
Art. 33. De betekening geschiedt aan de persoon, wanneer het afschrift van de akte aan de 
geadresseerde zelf wordt ter hand gesteld. 
  De betekening aan de persoon kan aan de geadresseerde worden gedaan op iedere plaats waar de 
gerechtsdeurwaarder hem aantreft. 
  Indien de geadresseerde het afschrift van de akte weigert in ontvangst te nemen, stelt de 
gerechtsdeurwaarder die weigering vast op het origineel en de betekening wordt geacht aan de 
persoon te zijn gedaan. 
 
  Art. 34. De betekening aan een rechtspersoon wordt geacht aan de persoon te zijn gedaan, wanneer 
het afschrift van de akte is ter hand gesteld aan het orgaan dat of de aangestelde die krachtens de 
wet, de statuten of een regelmatige opdracht bevoegd is om de rechtspersoon, zelfs samen met 
anderen, in rechte te vertegenwoordigen. 
 
  Art. 35. Indien de betekening niet aan de persoon kan worden gedaan, geschiedt zij aan de 
woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde en, voor 
een rechtspersoon, aan de maatschappelijke of de administratieve zetel. 
  Het afschrift van de akte wordt ter hand gesteld aan een bloedverwante, aanverwante, dienstbode 
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of aangestelde van de geadresseerde. 
  Het mag niet worden ter hand gesteld aan een kind dat geen volle zestien jaar oud is. 
  De commissaris van politie moet aan de optredende gerechtsdeurwaarder de plaats aanwijzen waar 
de partij verblijft, wanneer die hem bekend is en de partij geen woonplaats heeft. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Art. 43 Gerechtelijk Wetboek 
Doel 
Verplichte vermeldingen in het exploot van betekening 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken. Enkel gerechtsdeurwaarders kunnen een 
exploot van betekening opmaken. Gerechtsdeurwaarders kunnen deze gegevens zelf 
raadplegen via hun eigen machtigingen tot het Rijksregister, met name: 

1) beraadslaging Rijksregister nr. 06/2006 van 1 maart 2006 waarbij een 
machtiging werd verleend aan de nationale kamer voor 
Gerechtsdeurwaarders; 

2) beraadslaging Rijksregister nr. 24/2011 van 20 april 2011 waarbij een 
machtiging werd verleend aan het ICT-platform “juridisch informatiecentrum” 
toegankelijk voor de aangesloten gerechtsdeurwaarders, waarbij men o.a. 
toegang heeft tot naam, voornaam en de hoofdverblijfplaats. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 43. Het exploot van betekening moet door de optredende gerechtsdeurwaarder ondertekend zijn 
en vermelden: 
  1° de dag, de maand en het jaar, en de plaats van de betekening; 
  2° de naam, de voornaam, de woonplaats en, in voorkomend geval, het gerechtelijk elektronisch 
adres of het adres van elektronische woonstkeuze, de hoedanigheid en de inschrijving in de 
Kruispuntbank van ondernemingen van de persoon op wiens verzoek het exploot wordt betekend; 
  3° de naam, de voornaam, de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats 
en, in voorkomend geval, het gerechtelijk elektronisch adres of adres van elektronische 
woonstkeuze en de hoedanigheid van de persoon voor wie het exploot bestemd is; 
  4° (de naam, voornaam en, bij voorkomend geval, de hoedanigheid van de persoon aan wie afschrift 
ter hand gesteld is, of in het geval bedoeld in artikel 38, § 1, het achterlaten van het afschrift, of in de 
gevallen bedoeld in artikel 40, de afgifte van het exploot op de post;)  
   5° de naam en de voornaam van de gerechtsdeurwaarder en het adres van zijn kantoor; 
   6° de omstandige opgave van de kosten der akte. 
  De persoon aan wie het afschrift wordt ter hand gesteld, tekent het origineel voor ontvangst. 
Weigert hij te tekenen, dan maakt de deurwaarder daarvan melding in het exploot. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Art. 702 Gerechtelijk Wetboek 
Doel 
Dagvaarding voor het gerecht 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken. Enkel gerechtsdeurwaarders kunnen een 
dagvaarding betekenen. Gerechtsdeurwaarders kunnen deze gegevens zelf raadplegen 
via hun eigen machtigingen tot het Rijksregister, met name: 

1) beraadslaging Rijksregister nr. 06/2006 van 1 maart 2006 waarbij een 
machtiging werd verleend aan de nationale kamer voor Gerechtsdeurwaarders; 

2) beraadslaging Rijksregister nr. 24/2011 van 20 april 2011 waarbij een 
machtiging werd verleend aan het ICT-platform “juridisch informatiecentrum” 
toegankelijk voor de aangesloten gerechtsdeurwaarders, waarbij men o.a. 
toegang heeft tot naam, voornaam en de hoofdverblijfplaats. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 702. Behalve de vermeldingen bepaald in artikel 43, bevat het exploot van dagvaarding, op 
straffe van nietigheid, de volgende opgaven : 
  1° de naam, de voornaam en de woonplaats van de eiser en, in voorkomend geval, zijn rijksregister- 
of ondernemingsnummer; 
  2° de naam, de voornaam en de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats 
van de gedaagde; 
  3° het voorwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering; 
  4° de rechter voor wie de vordering aanhangig wordt gemaakt; 
  5° de plaats, de dag en het uur van de terechtzetting. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Art. 731 Gerechtelijk Wetboek 
Doel 
Verzoeningsprocedure/verzoek tot minnelijke schikking 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken louter op basis van dit artikel. Voordat een 
verzoeningsprocedure kan starten, moet er sprake zijn van een inleidende 
hoofdvordering. Voor het inleiden van een hoofdvordering bestaan verschillende 
manieren, waaronder inleiding via dagvaarding en via verzoekschrift op tegenspraak 
(waarvoor artikel 1034ter Ger.W. kan worden ingeroepen).  

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 731 […] 
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1724 tot 1737 kan iedere inleidende hoofdvordering 
tussen partijen die bekwaam zijn om een dading aan te gaan en betreffende zaken welke voor dading 
vatbaar zijn, op verzoek van een partij of met beider instemming vooraf ter minnelijke schikking 
worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is om in eerste aanleg ervan kennis te nemen. Indien 
er evenwel ernstige aanwijzingen zijn dat de ene partij geweld, bedreigingen of enige andere vorm 
van druk gebruikt of heeft gebruikt ten aanzien van de andere partij, is artikel 1734, § 1, derde lid, 
van overeenkomstige toepassing. 
Behoudens in de gevallen bij de wet bepaald, kan de poging tot minnelijke schikking niet verplicht 
worden gesteld. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Artt. 1034bis, 1034ter en 1034quater Gerechtelijk Wetboek 
Doel 
Verzoekschrift op tegenspraak 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag een getuigschrift van woonplaats van de persoon die moet worden 
opgeroepen verstrekken aan een verzoeker die niet als advocaat optreedt in het 
kader van de procedure. Het artikel vermeldt dat de gemeente een getuigschrift van 
woonplaats afgeeft. Dit getuigschrift kan dus worden afgeleverd. 

 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken als de verzoeker als advocaat optreedt in 
het kader van de procedure. Advocaten beschikken over een eigen machtiging 
(beraadslaging RR nr. 42/2013, zoals verder uitgelegd door Beslissing 056/2019 van de 
minister van Binnenlandse Zaken d.d. 16/12/2019). Het is dus mogelijk voor een 
advocaat om zelf het vermelde uittreksel uit het rijksregister te bekomen dat de 
noodzakelijke gegevens bevat. Beslissing 056/2019 van de minister van Binnenlandse 
Zaken heeft expliciet bevestigd dat advocaten geen beroep kunnen doen op artikel 
1034quater Ger.W. om gegevens op te vragen op gemeentelijk niveau. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 1034bis. Indien de wet afwijkt van de algemene regel die voorziet in een inleiding van de 
hoofdvorderingen bij dagvaarding, wordt deze titel toegepast op de vorderingen die worden ingeleid 
bij een verzoekschrift dat aan de tegenpartij ter kennis wordt gebracht, behalve voor de vormen en 
vermeldingen die worden geregeld door niet uitdrukkelijk opgeheven wettelijke bepalingen. 
 
Art. 1034ter. Het verzoekschrift vermeldt op straffe van nietigheid : 
1° de dag, de maand en het jaar; 
2° de naam, de voornaam, de woonplaats van de verzoeker en, in voorkomend geval, zijn 
hoedanigheid en zijn rijksregister- of ondernemingsnummer; 
3° de naam, de voornaam, de woonplaats en, in voorkomend geval, de hoedanigheid van de 
persoon die moet worden opgeroepen; 
4° het voorwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering; 
5° de rechter voor wie de vordering aanhangig wordt gemaakt; 
6° de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat. 
 
Art. 1034quater. Op straffe van nietigheid wordt bij het verzoekschrift een getuigschrift van 
woonplaats (of een uittreksel uit het rijksregister van de in artikel 1034ter, 3°, vermelde natuurlijke 
personen) gevoegd, behalve wanneer het geding reeds eerder werd ingeleid bij dagvaarding en 
evenmin in geval van keuze van woonplaats. 
Het getuigschrift (of het uittreksel van het rijksregister) mag niet vroeger gedagtekend zijn dan 
vijftien dagen voor het verzoekschrift. Het getuigschrift wordt door het gemeentebestuur 
afgegeven. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023 
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Art. 1253ter Gerechtelijk Wetboek 
Doel 
Vordering tussen echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en plichten 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag een getuigschrift van woonplaats van de echtgenoten verstrekken aan een 
verzoeker die niet als advocaat optreedt in het kader van de procedure. Het artikel 
vermeldt immers dat de gemeente een getuigschrift van woonplaats afgeeft. 

 

 

Je mag geen persoonsgegevens als de verzoeker als advocaat optreedt in het kader van 
de procedure. Advocaten beschikken over een eigen machtiging (beraadslaging RR nr. 
42/2013, zoals verder uitgelegd door Beslissing 056/2019 van de minister van 
Binnenlandse Zaken d.d. 16/12/2019). Het is dus mogelijk voor een advocaat om zelf 
het vermelde uittreksel uit het rijksregister te bekomen dat de noodzakelijke gegevens 
bevat. Beslissing 056/2019 van de minister van Binnenlandse Zaken heeft expliciet 
bevestigd dat advocaten geen beroep kunnen doen op artikel 1034quater Ger.W. om 
gegevens op te vragen op gemeentelijk niveau. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 1253ter. Het verzoekschrift bevat naam, voornaam en woonplaats van de echtgenoten. 
  Een schriftelijk verzoek wordt ondertekend door de eiser of zijn advocaat. (De artikelen 1034bis tot 
1034sexies zijn van toepassing op het schriftelijk verzoek.) 
 

Art. 1034bis. Indien de wet afwijkt van de algemene regel die voorziet in een inleiding van de   
hoofdvorderingen bij dagvaarding, wordt deze titel toegepast op de vorderingen die worden 
ingeleid bij een verzoekschrift dat aan de tegenpartij ter kennis wordt gebracht, behalve voor 
de vormen en vermeldingen die worden geregeld door niet uitdrukkelijk opgeheven wettelijke 
bepalingen. 
 
  Art. 1034ter. Het verzoekschrift vermeldt op straffe van nietigheid : 
  1° de dag, de maand en het jaar; 
  2° de naam, de voornaam, de woonplaats van de verzoeker en, in voorkomend geval, zijn 
hoedanigheid en zijn rijksregister- of ondernemingsnummer; 
  3° de naam, de voornaam, de woonplaats en, in voorkomend geval, de hoedanigheid van 
de persoon die moet worden opgeroepen; 
  4° het voorwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering; 
  5° de rechter voor wie de vordering aanhangig wordt gemaakt; 
  6° de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat. 
 

Art. 1034quater. Op straffe van nietigheid wordt bij het verzoekschrift een getuigschrift van 
woonplaats (of een uittreksel uit het rijksregister van de in artikel 1034ter, 3°, vermelde 
natuurlijke personen) gevoegd, behalve wanneer het geding reeds eerder werd ingeleid bij 
dagvaarding en evenmin in geval van keuze van woonplaats.  
  Het getuigschrift (of het uittreksel van het rijksregister) mag niet vroeger gedagtekend zijn 
dan vijftien dagen voor het verzoekschrift. Het getuigschrift wordt door het 
gemeentebestuur afgegeven.  
 
  Art. 1034quinquies. Het verzoekschrift met zijn bijlage wordt, in zoveel exemplaren als er 
betrokken partijen zijn, bij aangetekende brief gezonden aan de griffier van het gerecht of ter 
griffie neergelegd. 
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  Art. 1034sexies. De partijen worden door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen om te 
verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt. Bij de oproeping wordt een afschrift van het 
verzoekschrift gevoegd. 

 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Art. 1254, §2 Gerechtelijk Wetboek 
Doel 
Echtscheiding onherstelbare ontwrichting (EOO) 
 

Geldigheid rechtsgrond 
Het artikel geeft aan dat de gegevens enkel aan de gedinginleidende akte moeten worden 
toegevoegd indien de gegevens niet beschikbaar zijn in de DABS, in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister of in het centraal register van huwelijksovereenkomsten.  
 
De gemeente moet dus controleren of de gegevens al dan niet beschikbaar zijn in deze bronnen. 

• Indien de gegevens beschikbaar zijn in de bronnen, dan mag je aan de aanvrager meegeven 
dat de gegevens beschikbaar zijn in de DABS en/of in het bevolkings- of vreemdelingenregister 
en niet meer moeten worden toegevoegd aan de gedinginleidende akte.  

• Indien de gegevens niet beschikbaar zijn in de bronnen, dan mag je aan de aanvrager 
mededelen dat de gegevens niet in het systeem aanwezig zijn, maar dat je deze zult 
digitaliseren en toevoegen en dat je de aanvrager op de hoogte zult stellen wanneer dit 
gebeurd is. De gegevens hoeven niet te worden medegedeeld maar zullen beschikbaar worden 
gemaakt voor de griffie. 

 
Indien de aanvrager aandringt op het afgeven van bepaalde gegevens, dan mag je los van dit artikel de 
documenten verstrekken die betrekking hebben op de aanvrager zelf of op de personen waarvoor deze 
als wettelijk vertegenwoordiger optreedt. 
 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 1254. […] 
§ 2. Voor zover de documenten of gegevens niet beschikbaar zijn in de DABS, in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister of in het centraal register van huwelijksovereenkomsten, voegt de 
verzoekende partij bij de gedinginleidende akte, voor ieder van de echtgenoten en de eventuele 
kinderen, hiervoor opgesomd, de volgende documenten toe : 
   1° een bewijs van identiteit; 
   2° een bewijs van nationaliteit; 
   3° een bewijs van de actuele verblijfplaats indien deze afwijkt van de verblijfplaats in het 
bevolkings-, of vreemdelingenregister, evenals, in voorkomend geval, een bewijs van de gewone 
verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden; 
   4° uittreksels van de akten van geboorte van de hierboven vermelde kinderen; 
   5° een uittreksel van de laatste akte van huwelijk; 
   6° een afschrift van de laatste huwelijksovereenkomst. 
   Bij ontvangst van de gedinginleidende akte gaat de griffier voor ieder van de echtgenoten en de 
eventuele kinderen na of zij ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister en 
of de bij de geding-inleidende akte ontbrekende documenten of gegevens beschikbaar zijn in de DABS 
of in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 
   Indien de akte van geboorte of de huwelijksakte in België werd opgemaakt of in België werd 
overgeschreven voor de inwerkingtreding van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen 
inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 
geschillenoplossing, verzoekt hij de ambtenaar die de akte heeft opgemaakt of ingeschreven tot 
opname van de akte in de DABS. Indien de huwelijksakte in het buitenland werd opgemaakt, verzoekt 
hij de verzoekende partij om een akte van huwelijk te laten opmaken op basis van de buitenlandse 
akte naar analogie met afdeling 15 van boek I, titel II, hoofdstuk 2, van het Burgerlijk Wetboek door 
de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. 
   Indien de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de griffie om een voor 
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eensluidend verklaarde vertaling ervan verzoeken. 
[…] 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Art. 1255 Gerechtelijk Wetboek 
Doel 
Levering van bewijs van feitelijke scheiding in het kader van echtscheidingsprocedure onherstelbare 
ontwrichting (EOO) 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen getuigschrift van woonplaats van de tegenpartij verstrekken. Omdat de 
aanvrager de feitelijke scheiding moet aanduiden, volstaat het dat de betrokkene (of 
zijn advocaat) een attest van gezinssamenstelling voor zichzelf opvraagt, waarop de 
partner zal ontbreken. Een attest van woonplaats van de derde (de echtgenoot) is dus 
niet nodig. 

 
 

 

Je mag een getuigschrift van gezinssamenstelling van de aanvragende partij 
verstrekken. Hoewel niet expliciet opgenomen in de rechtsgrond, kan dit gelden als 
bewijs van de feitelijke scheiding. Op deze manier wordt het principe van minimale 
gegevensverwerking gerespecteerd en vermijden we conflictsituaties waarbij men het 
huidige adres van de ex-partner zou vernemen. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 1255. § 1. Indien de echtscheiding gezamenlijk wordt gevorderd op grond van artikel 229, § 2 van 
het Burgerlijk Wetboek, spreekt de rechter de echtscheiding uit als hij vaststelt dat de partijen sinds 
meer dan zes maanden feitelijk gescheiden zijn.  
  Als de partijen niet langer dan zes maanden feitelijk gescheiden zijn, stelt de rechter een nieuwe 
zitting vast. Deze heeft plaats op een datum die onmiddellijk volgt op het verstrijken van de termijn 
van zes maanden, of drie maanden na de eerste zitting. Tijdens deze zitting spreekt de rechter de 
echtscheiding uit indien de partijen hun wil hiertoe bevestigen. 
  Wanneer de rechter de echtscheiding uitspreekt, homologeert hij desgevallend de tussen de partijen 
gesloten akkoorden. 
  § 2. Indien de echtscheiding gevorderd wordt door één van de echtgenoten met toepassing van 
artikel 229, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, spreekt de rechter de echtscheiding uit als hij vaststelt 
dat de partijen sinds meer dan één jaar feitelijk gescheiden zijn. 
  Als de partijen niet langer dan een jaar feitelijk gescheiden zijn, stelt de rechter een nieuwe zitting 
vast. Deze heeft plaats op een datum die onmiddellijk volgt op het verstrijken van de termijn van een 
jaar, of een jaar na de eerste zitting. Tijdens deze zitting spreekt de rechter de echtscheiding uit indien 
een van de partijen erom verzoekt. 
  § 3. Indien de echtscheiding gevorderd wordt door één van de echtgenoten en de andere echtgenoot 
in de loop van de procedure zich met die vordering akkoord verklaart, wordt de echtscheiding 
uitgesproken, mits het respecteren van de in § 1 bedoelde termijnen. 
  § 4. De feitelijke scheiding van de echtgenoten kan aangetoond worden door alle wettelijke 
middelen, met uitzondering van de bekentenis en de eed, en onder andere door voorlegging van 
een getuigschrift van woonplaats waaruit inschrijvingen op verschillende adressen blijken. 
  § 5. Indien de echtscheiding door een van de partijen gevorderd wordt met toepassing van artikel 
229, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, en het bewijs van de onherstelbare ontwrichting geleverd is, kan 
de rechter de echtscheiding dadelijk uitspreken. 
  § 6. De rechter kan de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen op verzoek van één van de 
partijen of van het openbaar ministerie, of wanneer hij dit nuttig acht met het oog op het verzoenen 
van de partijen, of teneinde de mogelijkheden van een akkoord na te gaan met betrekking tot de 
persoon, de onderhoudsgelden en de goederen van de kinderen. 
   Onverminderd de toepassing van artikel 1734 brengt de rechtbank de partijen in kennis van de 
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mogelijkheid hun geschil op te lossen via verzoening, bemiddeling dan wel elke andere vorm van 
minnelijke oplossing van conflicten. Als hij vaststelt dat toenadering mogelijk is, kan hij de schorsing 
van de procedure gelasten, om de partijen de mogelijkheid te bieden alle nuttige inlichtingen 
dienaangaande in te winnen. De duur van de schorsing mag niet meer bedragen dan één maand. 
   Op verzoek van de partijen, of als de rechter het opportuun acht, wordt het dossier dan naar de 
kamer voor minnelijke schikking van de familierechtbank verwezen, op grond van de artikelen 661 en 
volgende. Indien er evenwel ernstige aanwijzingen zijn dat de ene partij geweld, bedreigingen of 
enige andere vorm van druk gebruikt of heeft gebruikt ten aanzien van de andere partij, is artikel 
1734, § 1, derde lid, van overeenkomstige toepassing. 
  § 7. Als een echtgenoot zich in een toestand als bedoeld in artikel 488/1, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek bevindt, wordt hij als verweerder vertegenwoordigd door zijn bewindvoerder of, bij gebreke, 
door een beheerder ad hoc die vooraf door de familierechtbank aangewezen wordt op verzoek van de 
eisende partij. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Art. 1288bis Gerechtelijk Wetboek 
Doel 
Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) 
 

Geldigheid rechtsgrond 
Het artikel geeft aan dat de gegevens enkel aan de gedinginleidende akte moeten worden 
toegevoegd indien de gegevens niet beschikbaar zijn in de DABS, in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister of in het centraal register van huwelijksovereenkomsten.  
 

• De gemeente moet dus controleren of de gegevens al dan niet beschikbaar zijn in deze 
bronnen. Indien de gegevens beschikbaar zijn in de bronnen, dan mag je aan de aanvrager 
meegeven dat de gegevens beschikbaar zijn in de DABS en/of in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister en niet meer moeten worden toegevoegd aan de gedinginleidende 
akte.  

• Indien de gegevens niet beschikbaar zijn in de bronnen, dan mag je aan de aanvrager 
mededelen dat de gegevens niet in het systeem aanwezig zijn, maar dat je deze zult 
digitaliseren en toevoegen en dat je de aanvrager op de hoogte zult stellen wanneer dit 
gebeurd is. De gegevens hoeven niet te worden medegedeeld maar zullen beschikbaar worden 
gemaakt voor de griffie. 

 
Indien de aanvrager aandringt op het afgeven van bepaalde gegevens, dan mag je los van dit artikel de 
documenten verstrekken die betrekking hebben op de aanvrager zelf of op de personen waarvoor deze 
als wettelijk vertegenwoordiger optreedt. 
 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 1288bis. § 1. De vordering wordt ingeleid bij gezamenlijk verzoekschrift. 
  Het wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg. 
  Naast de andere verplichte vermeldingen (verwijst het verzoekschrift op straffe van nietigheid naar 
de als bijlage opgenomen overeenkomsten) die worden vereist door de artikelen 1287 en 1288.  
  Als bijlagen bij het verzoekschrift worden neergelegd : 
  1° de overeenkomsten opgesteld met toepassing van de artikelen 1287 en 1288; 
  2° in voorkomend geval, de boedelbeschrijving die in artikel 1287, tweede lid, wordt bedoeld. 
  […] 
  Van het verzoekschrift en de bijlagen worden een origineel en een afschrift neergelegd.  
  Het origineel van het verzoekschrift wordt door beide echtgenoten of door ten minste een advocaat 
of notaris ondertekend. 
  § 2. Voor zover de documenten of gegevens niet beschikbaar zijn in de DABS of in het bevolkings- 
of vreemdelingenregister, voegt de verzoekende partij bij de gedinginleidende akte, voor ieder van 
de echtgenoten en de kinderen bedoeld in artikel 1288, eerste lid, 2°, hiervoor opgesomd, volgende 
documenten toe : 
   1° een bewijs van identiteit; 
   2° een bewijs van nationaliteit; 
   3° een bewijs van de actuele verblijfplaats indien deze afwijkt van de verblijfplaats in het 
bevolkings- of vreemdelingenregister, evenals, in voorkomend geval, een bewijs van de gewone 
verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden; 
   4° uittreksels van de akten van geboorte van de kinderen bedoeld in artikel 1288, eerste lid, 2° ; 
   5° een uittreksel van de laatste akte van huwelijk. 
   Bij ontvangst van de gedinginleidende akte gaat de griffier voor ieder van de echtgenoten en de 
eventuele kinderen na of zij ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister en 
of de bij de geding-inleidende akte ontbrekende documenten of gegevens beschikbaar zijn in de DABS 
of in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 
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   Indien de akte van geboorte of de huwelijksakte in België werd opgemaakt of in België werd 
overgeschreven voor de inwerkingtreding van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen 
inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 
geschillenoplossing, verzoekt de griffier de ambtenaar die de akte heeft opgemaakt of ingeschreven 
tot opname van de akte in de DABS Indien de huwelijksakte in het buitenland werd opgemaakt, 
verzoekt hij de verzoekende partij om een akte van huwelijk te laten opmaken op basis van de 
buitenlandse akte naar analogie met afdeling 15 van boek I, titel II, hoofdstuk 2, van het Burgerlijk 
Wetboek door de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. 
   Indien de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de griffie om een voor 
eensluidend verklaarde vertaling ervan verzoeken. 
   § 3. Als de vermeldingen van het verzoekschrift onvolledig zijn, of indien bepaalde informatie 
ontbreekt voor de inleidende zitting, nodigt de rechter de meest gerede partij uit om de nodige 
informatie te verstrekken of het dossier van de procedure te vervolledigen. 
   Indien de rechter zich niet voldoende ingelicht acht door de uittreksels van de akten van de 
burgerlijke stand, kan hij steeds een afschrift van deze akten opvragen. 
   Elke partij kan ook zelf het initiatief nemen om het dossier samen te stellen. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Artt. 1337bis en 1337ter Gerechtelijk Wetboek 
Doel 
Vordering tot het toestaan van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken in het kader van art. 1337bis. Indien de 
kennisgeving gebeurt bij aangetekende zending is het immers niet vereist dat dit aan 
het domicilieadres gebeurt. Deze moet gebeuren aan de hand van het adres zoals 
opgegeven in de contractuele relatie. 

 

 

Je mag een getuigschrift van woonplaats verstrekken in het kader van art. 1337ter 
indien de gegevens niet beschikbaar zijn in de KBO. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 1337bis. De vordering tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten, bedoeld bij artikel 38 van de wet 
van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, kan worden ingesteld voor de vrederechter, bij 
verzoekschrift neergelegd ter griffie of bij ter post aangetekende brief aan de griffier, behoudens 
wanneer een vordering betreffende de kredietovereenkomst zoals bedoeld door hoger vernoemde wet 
bij de rechter ten gronde aanhangig werd gemaakt. 
  Deze rechtspleging kan slechts ingeleid worden nadat de schuldeiser geweigerd heeft de 
betalingsfaciliteiten toe te staan aan de schuldenaar welke deze laatste aangevraagd heeft bij een 
ter post aangetekende brief met de vermelding van de redenen ervan. 
  Na afloop van een termijn van één maand die een aanvang neemt op de datum van afgifte van de ter 
post aangetekende brief bedoeld in het vorig lid wordt het stilzwijgen van de schuldeiser beschouwd 
als een beslissing tot weigering. 
 
Art. 1337ter. § 1. Het verzoekschrift vermeldt : 
  1°) de dag, de maand en het jaar; 
  2°) de naam, de voornaam en de woonplaats van de verzoeker en, desgevallend, zijn 
rijksregisternummer en de naam, voornaam, woonplaats, en hoedanigheid van zijn wettelijke 
vertegenwoordigers; 
  3°) de naam, de voornaam en de woonplaats, of bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats 
van de persoon tegen wie de vordering wordt ingesteld of, indien de vordering tegen een 
rechtspersoon wordt ingesteld, de maatschappelijke of administratieve zetel; 
  4°) het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering; 
  5°) de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat. 
  § 2. Het verzoekschrift moet eveneens de vermelding bevatten dat geen vordering betreffende de 
overeenkomst waarop de gevraagde betalingsfaciliteiten betrekking hebben, aanhangig werd 
gemaakt bij de rechter ten gronde. 
  Bij het verzoekschrift wordt een afschrift van de kredietovereenkomst gevoegd.  
  § 3. Van het verzoekschrift worden zoveel exemplaren neergelegd als er partijen in het geding zijn. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1967101004&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1337bis
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1967101004&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1337quater
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Artt. 1339 en 1340 Gerechtelijk Wetboek 
Doel 
Summiere rechtspleging om betaling te bevelen 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken indien de betekening gebeurt bij 
deurwaardersexploot. Er is immers reeds een machtiging in hoofde van de 
gerechtsdeurwaarder, met name: 

1) beraadslaging Rijksregister nr. 06/2006 van 1 maart 2006 waarbij een 
machtiging werd verleend aan de nationale kamer voor Gerechtsdeurwaarders; 

2) beraadslaging Rijksregister nr. 24/2011 van 20 april 2011 waarbij een 
machtiging werd verleend aan het ICT-platform “juridisch informatiecentrum” 
toegankelijk voor de aangesloten gerechtsdeurwaarders, waarbij men o.a. 
toegang heeft tot naam en voornaam en de hoofdverblijfplaats. 

 
 

 

Indien de kennisgeving gebeurt bij aangetekende zending, mag je een getuigschrift 
van woonplaats van de schuldenaar verstrekken. Dit kan enkel indien de aanvrager als 
particulier betrokken is. Advocaten dienen gebruik te maken van de eigen machtiging.  

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 1339. Het verzoekschrift wordt voorafgegaan door een aanmaning tot betalen die hetzij aan de 
schuldenaar wordt betekend bij deurwaardersexploot, hetzij aangezegd bij ter post aangetekende 
brief met ontvangstbewijs. 
De brief of het exploot moet, buiten de weergave van de artikelen van dit hoofdstuk, vermelden : de 
aanmaning om te betalen binnen vijftien dagen na de verzending van de brief of na de betekening, 
het gevorderde bedrag en de rechter voor wie, bij niet-betaling door de schuldenaar, de vordering zal 
worden aanhangig gemaakt. 
Een en ander op straffe van nietigheid. 
 
Art. 1340. Binnen vijftien dagen na het verstrijken van de termijn die in artikel 1339 is bepaald, wordt 
de vordering bij een verzoekschrift in tweevoud aan de rechter gezonden. Het bevat: 
1° de vermelding van de dag, de maand en het jaar; 
2° de naam, de voornaam en de woonplaats van de verzoeker, alsmede in voorkomend geval zijn 
rijksregister- of ondernemingsnummer en de naam, de voornaam, de woonplaats en de hoedanigheid 
van zijn wettelijke vertegenwoordigers; 
3° het onderwerp van de vordering en een nauwkeurige opgave van het geëiste bedrag met een 
specificatie van de bestanddelen van de schuldvordering alsmede van de gronden waarop deze 
berust; 
4° de aanwijzing van de rechter die van de zaak kennis moet nemen; 
5° de handtekening van de advocaat van de partij. 
Indien de verzoeker het geraden acht, geeft hij de redenen op waarom hij zich tegen het verlenen van 
(uitstel van betaling) verzet. 
(Bij het verzoekschrift worden gevoegd : 
1° de fotocopie van het geschrift waarop de vordering gegrond is; 
2° ofwel het exploot, ofwel het afschrift van de aangetekende brief waarbij het ontvangstbewijs 
wordt gevoegd, ofwel het origineel van die brief waarbij het bewijs wordt gevoegd dat de 
geadresseerde de brief geweigerd of niet bij de post afgehaald heeft en een verklaring waaruit blijkt 
dat de schuldenaar is ingeschreven op het adres dat in het bevolkingsregister is vermeld.) 
 



POLIS – informatieveiligheid  

 Leidraad rechtsgronden burgerzaken – versie 2.10 (03.02.2023) 34 van 66 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Art. 1344bis Gerechtelijk Wetboek 
Doel 
Gerechtelijke procedure in het kader van huur van goederen 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag een getuigschrift van woonplaats van de persoon tegen wie de vordering is 
ingesteld verstrekken. Het artikel vermeldt immers dat de gemeente een getuigschrift 
van woonplaats afgeeft. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 1344bis. Onder voorbehoud van de bepalingen omtrent de pacht kan elke vordering inzake de 
huur van goederen worden ingeleid bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het vredegerecht. 
Het verzoekschrift vermeld, op straffe van nietigheid : 
1. de dag, de maand en het jaar; 
2. de naam, de voornaam en de woonplaats van de verzoeker en, in voorkomend geval, zijn 
rijksregister- of ondernemingsnummer; 
3. de naam, de voornaam en de woonplaats, of bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats 
van de persoon tegen wie de vordering is ingesteld. 
4. het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering; 
5. de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat. 
Een getuigschrift van de woonplaats van de onder 3 vermelde persoon wordt bij het verzoekschrift 
gevoegd. (...) Het getuigschrift wordt afgegeven door het gemeentebestuur. 
De partijen worden door de griffier per gerechtsbrief opgeroepen om binnen vijftien dagen na de 
inschrijving van het verzoekschrift op de algemene rol, te verschijnen op de zitting die de rechter 
bepaalt. Bij de oproeping wordt een afschrift van het verzoekschrift gevoegd. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1967101004&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1344
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Art. 1344octies Gerechtelijk Wetboek 
Doel 
Rechtspleging inzake uithuiszetting uit plaatsen betrokken zonder recht of titel 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag een getuigschrift van woonplaats van de persoon tegen wie de vordering is 
ingesteld verstrekken. Het artikel vermeldt immers dat de gemeente een getuigschrift 
van woonplaats afgeeft. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 1344octies. Iedere houder van een recht of titel op het betrokken goed kan bij verzoekschrift op 
tegenspraak of, in geval van volstrekte noodzakelijkheid doordat het ondanks pogingen van de 
verzoeker in die zin, voor hem niet mogelijk is geweest om de identiteit van zelfs een van de bezetters 
van het goed te bepalen, bij eenzijdig verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het vredegerecht, een 
vordering inleiden tot uithuiszetting uit plaatsen die zonder recht of titel worden betrokken. 
   Het verzoekschrift vermeldt, op straffe van nietigheid : 
   1. de dag, de maand en het jaar; 
   2. de naam, de voornaam en de woonplaats van de verzoeker en, in voorkomend geval, zijn 
rijksregister- of ondernemingsnummer; 
   3. behalve ingeval het verzoek wordt ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift, de naam, de voornaam en 
de woonplaats, of bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats van de persoon tegen wie de 
vordering is ingesteld; 
   4. het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering; 
   5. de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat, of, ingeval het verzoek wordt ingeleid bij 
eenzijdig verzoekschrift, de handtekening van de advocaat. 
   Ingeval het verzoek wordt ingeleid bij verzoekschrift op tegenspraak wordt een getuigschrift van de 
woonplaats van de persoon bedoeld in het tweede lid, onder de bepaling onder 3 bij het 
verzoekschrift gevoegd. Het getuigschrift wordt afgegeven door het gemeentebestuur. 
   Ingeval het verzoek wordt ingeleid bij verzoekschrift op tegenspraak worden de partijen of, ingeval 
het verzoek wordt ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift, wordt de eisende partij door de griffier bij 
gerechtsbrief opgeroepen om binnen acht, respectievelijk twee dagen na de inschrijving van het 
verzoekschrift op de algemene rol te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt, onverminderd 
zijn mogelijkheid om deze termijnen op verzoek van een advocaat of gerechtsdeurwaarder in te 
korten. Bij de oproeping wordt, ingeval het verzoek wordt ingeleid bij verzoekschrift op tegenspraak, 
een afschrift van het verzoekschrift gevoegd. 
   Wanneer de partijen verschijnen, probeert de rechter hen te verzoenen. 
   De vrederechter kan op de inleidingszitting de zaak aanhouden of ze verwijzen opdat er op een 
nabije datum zou worden over gepleit, waarbij hij de duur van de debatten bepaalt. Het vonnis 
vermeldt dat de partijen niet tot verzoening kwamen. 
   In afwijking van artikel 747 worden op de inleidingszitting, ingeval het verzoek bij verzoekschrift op 
tegenspraak wordt ingeleid inzake een vordering tot uithuiszetting, conclusietermijnen ambtshalve en 
op nabije datum vastgesteld door de vrederechter. De partijen doen hun opmerkingen uiterlijk op de 
inleidingszitting gelden. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Artt. 1390, 1390bis, 1390ter en 1390quater Gerechtelijk Wetboek 
Doel 
Beslag leggen 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken aan gerechtsdeurwaarders. 
Gerechtsdeurwaarders kunnen deze gegevens zelf raadplegen via hun eigen 
machtigingen tot het Rijksregister, met name: 

1) een beraadslaging Rijksregister nr. 06/2006 van 1 maart 2006 waarbij een 
machtiging werd verleend aan de nationale kamer voor Gerechtsdeurwaarders; 

2) een beraadslaging Rijksregister nr. 24/2011 van 20 april 2011 waarbij een 
machtiging werd verleend aan het ICT-platform “juridisch informatiecentrum” 
toegankelijk voor de aangesloten gerechtsdeurwaarders, waarbij men o.a. 
toegang heeft tot naam en voornaam en de hoofdverblijfplaats. 

 
 

 

Je mag een getuigschrift van woonplaats (met geboortedatum) verstrekken als art. 
1390, §2 Ger.W. geen tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder vereist. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 1390. § 1. Wanneer een bevel voorafgaand aan uitvoerend beslag op onroerend goed wordt 
overgeschreven (of wanneer een bevel voorafgaand aan het uitvoerend beslag op roerend goed 
wordt betekend) of wanneer beslag op roerende of onroerende goederen wordt gelegd of wanneer 
vaststelling van niet-bevinding werd gedaan, zendt de instrumenterende gerechtsdeurwaarder op 
eigen verantwoordelijkheid aan het bestand van berichten ten laatste drie werkdagen volgend op de 
handeling, een bericht met de vermelding van : 
1° naam, voornamen, woonplaats, of naam, rechtsvorm en zetel, geboortedatum en/of  
ondernemingsnummer en gekozen woonplaats van de beslaglegger; 
2° naam, voornamen, woonplaats of bij gebreke daarvan verblijfplaats, of naam, rechtsvorm, zetel, 
geboortedatum en/of ondernemingsnummer van de beslagen schuldenaar; 
3° datum waarop (het bevel of) het beslag heeft plaatsgevonden en aard ervan, plaats waar het 
beslag is verricht en in voorkomend geval, datum van betekening aan de beslagen schuldenaar; 
4° in voorkomend geval, identiteit en woonplaats of zetel van de derde-beslagene; 
5° aard en bedrag van de schuldvordering van de beslaglegger, alsook eventuele redenen van 
voorrang; 
6° in voorkomend geval, een korte beschrijving van de aard van de inbeslaggenomen lichamelijke 
roerende goederen; 
7° bij vaststelling van niet-bevinding, de vermelding dat de voor beslag vatbare goederen van de 
schuldenaar kennelijk ontoereikend zijn om de kosten van de procedure te dekken; 
8° de identiteit van de gerechtsdeurwaarder verantwoordelijk voor de procedure van 
tenuitvoerlegging, en die daardoor, in voorkomend geval, belast zal zijn met de verdeling van de 
gelden. 
Het bericht van beslag bedoeld in het eerste lid wordt opgesteld en gezonden door de griffier , de 
ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën, in het kader van de uitoefening van hun 
ambt en de vervulling van hun missie, met het oog op de vestiging, de inning en de invordering van de 
fiscale schuldvorderingen en van de niet-fiscale schuldvorderingen die tot de bevoegdheid van de 
Federale Overheidsdienst Financiën behoren, of de ontvanger belast met de inning wanneer de 
procedure door hun toedoen wordt ingezet. 
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Met " ontvanger " in het tweede lid worden de gewestelijke ontvangers, de personeelsleden van het 
Agentschap Vlaamse Belastingsdienst, de provinciale en gemeenteontvangers bedoeld. 
(Het eerste lid is niet van toepassing op het beslag op zeeschepen en binnenschepen.) 
§ 2. Wanneer er reeds een beslag is gelegd, kan iedere schuldeiser van wie de schuldvordering 
overeenkomstig artikel 1628, eerste lid, in aanmerking komt voor de verdeling, door bemiddeling van 
de griffier of van een gerechtsdeurwaarder, in verzet komen, door aan het bestand van berichten 
een bericht te zenden dat de relevante gegevens omschreven in § 1 bevat alsmede de vermeldingen 
bedoeld in artikel 1629, lid 1, 1° en 2°. 
(Een bericht van bevel of beslag geldt in alle omstandigheden als bericht van verzet.) 
 
Art. 1390bis. Wanneer krachtens de artikelen 203ter, 220, § 3, 221, 301, § 11, van het Burgerlijk 
Wetboek of artikel 1253ter/5, eerste lid, 6°, van dit Wetboek een delegatie wordt toegekend, stelt 
naar gelang van het geval de griffier, de gerechtsdeurwaarder of de ambtenaar die toepassing maakt 
van artikel 15 van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor 
alimentatievorderingen bij de FOD Financiën binnen drie werkdagen na de kennisgeving of de 
betekening, een bericht van delegatie op, dat aan het bestand van berichten wordt gezonden. 
  Het bericht van delegatie vermeldt : 
  1° naam, voornamen, woonplaats en geboortedatum van de delegataris; 
  2° naam, voornamen, woonplaats of bij gebreke daarvan verblijfplaats en geboortedatum van de 
delegant; 
  3° identiteit, woonplaats of zetel en in voorkomend geval geboortedatum van de gedelegeerde 
derde; 
  4° het bedrag, de voorwaarden, de grenzen en de oorzaak van de delegatie. 
  Wanneer op grond van de artikelen 203ter, 220, § 3, 221, 301, § 11, van het Burgerlijk Wetboek of 
van artikel 1253ter/5, eerste lid, 6°, van dit Wetboek een delegatie wordt gevorderd, raadpleegt de 
griffier van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt op de wijze bepaald in artikel 1391 
kosteloos de berichten bedoeld in dit artikel. Indien er berichten bestaan, maakt hij de lijst ervan op 
en voegt deze bij het dossier. 
  Indien de inkomsten of de geldsommen waarop de vordering betrekking heeft reeds het voorwerp 
zijn van een delegatie of een beslag op grond van uitkeringen tot levensonderhoud, geeft de griffier 
aan de begunstigde van de delegatie of aan de beslaglegger, teneinde hem in geding te betrekken, bij 
gerechtsbrief kennis van een afschrift van een afschrift van het verzoekschrift of van de dagvaarding, 
met uitnodiging om te verschijnen. 
  De verweerder kan in het geding eveneens de schuldeisers betrekken jegens wie hij veroordeeld is 
om een uitkering tot levensonderhoud te betalen, maar die geen delegatie genieten, noch beslag 
gelegd hebben. 
  Na de partijen te hebben gehoord, bepaalt de rechter indien nodig de verdeling onder de 
gerechtigden van het levensonderhoud. 
 
Art. 1390ter. Bij overdracht van loon zendt de aangezochte gerechtsdeurwaarder, die in het bezit is 
van een verklaring van de overnemer waaruit de achterstand in de betaling blijkt, op eigen 
verantwoordelijkheid en ten vroegste op de dag waarop aan de gecedeerde schuldenaar het afschrift 
van de kennisgeving wordt gezonden bedoeld in artikel 28, 1°, met vermelding van de wet van 12 
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, aan het bestand van berichten 
een bericht van overdracht toe waarin de volgende gegevens zijn vermeld : 
  1° naam, voornamen, woonplaats, of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel, geboortedatum 
en/of ondernemingsnummer van de schuldeiser-overnemer; 
  2° naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats, of naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel 
en ondernemingsnummer van de overdrager;  
  3° identiteit en woonplaats, of bij gebreke daarvan verblijfplaats of naam, rechtsvorm en zetel, van 
de gecedeerde schuldenaar; 
  4° bedrag van het opeisbaar saldo van de schuldvordering van de overnemer; 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1967101056&la=N&dd=1967-10-10&cn=1967101005&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1390
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1967101056&la=N&dd=1967-10-10&cn=1967101005&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1390ter
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1967101056&la=N&dd=1967-10-10&cn=1967101005&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1390bis
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1967101056&la=N&dd=1967-10-10&cn=1967101005&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1390quater
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  5° in voorkomend geval, de vermelding dat de overdrager in verzet is gekomen en het beschikkend 
gedeelte van het vonnis dat daaruit voortvloeit. 
  Wanneer de overdracht van de geldsommen bedoeld in de artikelen 1409, 1409bis en 1410, § 1, 
overeenkomstig artikel 5.183 van het Burgerlijk Wetboek geschiedt, zendt de aangezochte 
gerechtsdeurwaarder, die in het bezit is van een verklaring van de overnemer waaruit de achterstand 
in de betaling blijkt, op eigen verantwoordelijkheid en ten vroegste op de dag van de betekening of de 
kennisgeving van de overdracht aan de gecedeerde schuldenaar of ten vroegste op de dag van de 
erkenning door deze laatste, aan het bestand van berichten een bericht toe waarin de in het eerste lid 
bedoelde gegevens zijn vermeld. 
  De overdracht bedoeld in lid 1 en 2 is slechts tegenstelbaar aan andere derden dan de gecedeerde 
schuldenaar vanaf het tijdstip waarop het bericht van overdracht bij het bestand van berichten is 
ontvangen. 
 
  Art. 1390quater. § 1. Binnen vierentwintig uur na de uitspraak van de beschikking van 
toelaatbaarheid bedoeld in artikel 1675/6, zendt de griffier, aan het bestand van berichten een 
bericht van collectieve schuldenregeling met vermelding van : 
  1° naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van de verzoeker; 
  2° naam, voornamen, beroep en woonplaats en/of kantoor, of benaming en zetel van de 
schuldbemiddelaar; 
  3° datum van de beslissing van toelaatbaarheid; 
  4° de territoriaal bevoegde (arbeidsrechtbank) en de referentie van de griffie.  
Binnen vierentwintig uur na de beslissing tot vervanging van de schuldbemiddelaar, zendt de griffier 
middels het centraal register collectieve schuldenregeling bedoeld in artikel 1675/20 aan het bestand 
van berichten de vermelding van de datum van deze beslissing en van de identiteit van de 
vervangende schuldbemiddelaar zoals in lid 1, 2°. 
  § 2. De schuldbemiddelaar zendt binnen drie werkdagen volgend op de hierna vermelde data aan 
het bestand van berichten de volgende vermeldingen :  
  1° de datum van de herroeping van de beslissing van toelaatbaarheid; 
  2° … 
  3° in geval van minnelijke aanzuiveringsregeling, de datum van de beslissing waarbij akte wordt 
genomen van het gesloten akkoord, de datum waarop het proces-verbaal bedoeld in artikel 1675/11, 
§ 1, lid 1 aan de rechter wordt bezorgd, de einddatum van de aanzuiveringsregeling en de datum van 
herroeping van de aanzuiveringsregeling; 
  4° in geval van gerechtelijke aanzuiveringsregeling de datum van de beslissing waarbij de 
aanzuiveringsregeling wordt opgelegd, de datum van de beslissing tot verwerping van de vordering, 
de einddatum van de aanzuiveringsregeling en de datum van herroeping van de 
aanzuiveringsregeling; 
  5° in geval van totale kwijtschelding van de schulden, de datum van de beslissing en de datum van 
de herroeping van die beslissing.  
  In al deze gevallen zendt de schuldbemiddelaar, via de griffie of via een gerechtsdeurwaarder, 
onverwijld een bericht aan het bestand van berichten dat tevens de naam, voornamen, 
geboortedatum en woonplaats vermeldt van de betrokken verzoeker en de verwijzing naar het 
betrokken bericht van collectieve schuldenregeling. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1967101056&la=N&dd=1967-10-10&cn=1967101005&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1390ter
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1967101056&la=N&dd=1967-10-10&cn=1967101005&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1390quater%20TOEKOMSTIG%20RECHT
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Art. 1675/4 Gerechtelijk Wetboek 
Doel 
Collectieve schuldenregeling 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag een attest van gezinssamenstelling van de verzoeker verstrekken. Dit zal 
immers alle benodigde informatie bevatten om te voldoen aan art. 1675/4, §2, 6°. 
 
Je mag een attest van woonst verstrekken van schuldeisers en/of schuldenaars van 
de verzoeker om te voldoen aan art. 1675/4, §2, 9°. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 1675/4. § 1. De vordering tot collectieve schuldenregeling wordt ingeleid bij verzoekschrift bij de 
rechter. 
   Het verzoekschrift wordt neergelegd ter griffie en behandeld overeenkomstig de bepalingen in deze 
titel. 
   De als bijlage toegevoegde stukken bij het verzoekschrift worden genummerd ter griffie neergelegd. 
  § 2. Het verzoekschrift bevat de volgende vermeldingen : 
  1° de dag, de maand, en het jaar; 
  2° de naam, de voornamen, de geboortedatum, het rijksregisternummer en de woonplaats van de 
verzoeker en in voorkomend geval zijn rijksregisternummer en de naam, de voornamen, de 
woonplaats, het rijksregisternummer en de hoedanigheid van zijn wettelijke vertegenwoordigers; 
   2bis° in voorkomend geval het akkoord van de verzoeker voor het gebruik van het register bedoeld 
in artikel 1675/20 en de elektronische keuze van woonplaats; 
  3° het onderwerp en in het kort de gronden van de vordering; 
  4° de aanwijzing van de rechter die ervan kennis moet nemen; 
  5° de identiteit van de eventueel voorgestelde schuldbemiddelaar; 
  6° naam, voornamen, woonplaats en geboortedatum, alsook rijksregisternummer van de 
echtgenoot van de verzoeker of de met de verzoeker samenwonende(n), desgevallend hun 
huwelijksvermogensstelsel evenals de samenstelling van het gezin; 
  7° een gedetailleerde staat en raming van de baten en de lasten van het vermogen van de verzoeker, 
van het gemeenschappelijk vermogen indien hij gehuwd is onder een stelsel van gemeenschap van 
goederen en van het vermogen van de echtgenoot of de met de verzoeker samenwonende(n); 
  8° een gedetailleerde staat en raming van de, binnen de zes maanden voorafgaand aan de inleiding 
van het verzoekschrift, vervreemde goederen die deel uitmaakten van de vermogens bedoeld in 7°; 
  9° de naam, de voornamen en de woonplaats of, wanneer het een rechtspersoon betreft, de 
benaming, het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de zetel van de 
schuldeisers van de verzoeker en in voorkomend geval van de schuldenaars van de verzoeker en 
van de personen die voor hem een persoonlijke zekerheid hebben gesteld : 
  10° in voorkomend geval de geheel of gedeeltelijk betwiste schulden en de gronden van betwisting; 
  11° de procedures tot het verkrijgen van uitstel van betaling, bedoeld in artikel 1334, en die tot het 
verkrijgen van betalingsfaciliteiten, bedoeld in artikel 1337bis en in artikel 59, § 1, tweede lid, van de 
wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, waarin de verzoeker betrokken is : 
  12° de redenen van de onmogelijkheid om zijn schulden terug te betalen; 
  13° de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat. 
  14° in voorkomend geval, de beslissing van het bureau voor juridische bijstand bedoeld in artikel 
667; 
  15° de inventaris van de genummerde als bijlage toegevoegde stukken. 
  § 3. Als de vermeldingen onvolledig zijn, deelt de rechter aan de verzoeker mee dat hij binnen de 
acht dagen zijn verzoekschrift dient aan te vullen volgens de nadere regels bedoeld in paragraaf 1. 
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  § 4. De Koning kan de vorm bepalen waarin het verzoekschrift bedoeld in dit artikel wordt opgesteld. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Art. 42 Wetboek Successierechten 
Doel 
Aangifte van nalatenschap 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken aan notarissen. Notarissen beschikken 
over eigen machtigingen voor de raadpleging van het Rijksregister via de Koninklijke 
Federatie van het Belgisch Notariaat. Het is dus mogelijk voor een notaris om zelf de 
gegevens te bekomen. 
 
Het gaat om de volgende machtigingen: 

- Koninklijk besluit 11 september 1986 waarbij aan notarissen toegang wordt 
verleend tot het Rijksregister van de natuurlijk personen en Koninklijk besluit 
14 april 2002 waarbij de V.Z.W. Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat 
gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het 
Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te 
gebruiken; 

- Beraadslaging RR nr. 57/2008 van 10 december 2008 waarbij een machtiging 
werd verleend aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat voor hun 
portaalsite e-notariaat; 

- Beslissing FOD Binnenlandse Zaken 009/2019 van 04 april 2019 inzake de 
toegang tot persoonsgegevens uit het Rijksregister van rechtstreekse 
afstamming in dalende lijn in de eerste graad. 

 
 

 

Enkel als de machtigingen niet volstaan (bijv. door het feit dat de gegevens niet 
gedigitaliseerd zijn), dan kunnen de gegevens wel verstrekt worden aan notarissen, op 
voorwaarde dat de notaris bevestigt dat de gegevens niet beschikbaar zijn.  
 
Onderzoeksbureaus kunnen de gegevens uit de papieren registers verkrijgen op 
voorwaarde dat:  

- de opzoeker een mandaat heeft van de notaris om de opzoekingen uit te 
voeren, onder diens verantwoordelijkheid; 

- de opzoekingen zich beperken tot de gevraagde informatie, en dat voor de 
gegevens die de notaris niet zelf in het Rijksregister kan terugvinden. Zo is het 
bijvoorbeeld niet toegelaten dat men hele boeken gaat kopiëren; 

- de opzoekingen gebeuren onder supervisie van een bevoegd ambtenaar.  
 
 

 

Indien de burger zelf de aangifte wil doen zonder beroep te doen op een notaris, mag 
je bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Het gaat dan om naam, voornamen, 
beroep, domicilie, plaats en datum van geboorte van de aangever, de overledene 
en/of de wettelijke erfgenamen en hun respectievelijke echtgenoten. 
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Inhoud rechtsgrond 
Artikel 42 
 
De aangifte van nalatenschap vermeldt: 
 
I. Naam, voornamen, beroep, domicilie, plaats en datum van geboorte van de aangever en, des 
voorkomend, van de echtgenoot der aangeefster. 
 
II. Naam, voornamen, beroep, domicilie, plaats en datum van geboorte van de overleden persoon en, 
des voorkomend, van haar echtgenoot plaats en datum van het overlijden van de aflijvige. 
 
III. Naam, voornamen, beroep, domicilie, plaats en datum van geboorte van de personen die de 
hoedanigheid hebben van erfgenamen, legatarissen en begiftigden en, in voorkomend geval, van hun 
echtgenoot; graad van verwantschap tussen de overledene en zijn erfgenamen, legatarissen en 
begiftigden; wat door elk hunner wordt verkregen; de titel krachtens welke zij tot de nalatenschap 
komen; naam, voornamen, domicilie, geboorteplaats en -datum van de kinderen beoogd bij artikel 
56. 
 
IV. In voorkomend geval, aanduiding van de erfgenamen uitgesloten krachtens uiterste 
wilsbeschikkingen of contractuele beschikkingen. 
 
V. De keuze van een enkele woonplaats in België. 
 
VI. Nauwkeurige aanduiding en begroting, artikelsgewijze, van al de goederen die het belastbaar 
actief uitmaken. 
 
VII. De aanwijzing van sectie en nummer van het kadaster van elkeen der onroerende goederen die 
onder de nalatenschap horen. 
 
VIII. De aanduiding van elk der schulden die in mindering van het belastbaar actief kunnen toegelaten 
worden, met opgave van naam, voornamen en domicilie van de schuldeiser, van de oorzaak der 
schuld en van de datum der akte, zo er een bestaat. 
 
Als de vrijstelling bedoeld in artikel 55bis, eerste lid, van toepassing is, moet bij de schulden die 
specifiek werden aangegaan om de gezinswoning te verwerven of te behouden uitdrukkelijk worden 
vermeld dat ze met dat doel werden aangegaan. 
 
VIIIbis. De aangifte vermeldt of de overledene ten bate van zijn erfgenamen, legatarissen of 
begiftigden schenkingen onder levenden heeft gedaan die vastgesteld werden door akten, welke 
dagtekenen van minder dan drie jaar vóór de datum van het overlijden en vóór dezelfde datum tot de 
formaliteit der registratie aangeboden werden of verplichtend registreerbaar ge worden zijn; zo ja, 
duidt zij de begunstigde persoon aan en geeft de datum der akten of aangiften op alsmede de 
grondslag waarop het registratierecht werd of dient geheven.  
 
Die bepaling is toepasselijk welke ook de datum van de akte weze, indien de schenking gedaan werd 
onder een schorsende voorwaarde die vervuld werd ingevolge het overlijden van de schenker of 
minder dan drie jaar vóór dit overlijden. 
 
IX. De aangifte vermeldt of de overledene het vruchtgebruik van enige goederen gehad heeft ofwel 
met fideïcommis bezwaarde goederen verkregen heeft en, zo ja, waarin deze goederen bestaan, met 
aanduiding van de personen die tot het genot van de volle eigendom zijn gekomen ofwel voordeel 
getrokken hebben uit het fideïcommis ten gevolge van het overlijden van de aflijvige. 
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X. Ingeval het recht van successie verschuldigd is, bevat de aangifte bovendien de uitdrukkelijke 
vermelding van het adres en de datum en duur van de vestiging van de verschillende fiscale 
woonplaatsen die de overledene of de afwezige gehad heeft in de periode van vijf jaar voorafgaand 
aan zijn overlijden of aan het tijdstip waarop de laatste tijding van de afwezige werd ontvangen. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Art. VII.147/21 Wetboek Economisch Recht 
Doel 
Kredietgever die een wanbetaler binnen 3 maanden moet aanschrijven 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken. Het artikel bevat geen gegevens of 
procedurele bepalingen en kan dus niet als rechtsgrond worden ingeroepen. 
 
Voor het versturen van een aangetekende zending is het niet vereist dat de aflevering 
aan het domicilieadres gebeurt. Deze moet gebeuren aan de hand van het adres zoals 
opgegeven in de contractuele relatie tussen de kredietgever en de consument. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. VII.147/21. Bij wanbetaling van een verschuldigd bedrag verzendt de kredietgever, binnen drie 
maanden na de vervaldag, aan de consument bij een aangetekende zending een verwittiging die de 
gevolgen van de wanbetaling vermeldt. 
Bij niet-naleving van deze verplichting mag de contractuele verhoging van de rentevoeten wegens 
vertraging in de betaling bedoeld in de artikelen VII.147/22 en VII.147/23 voor deze vervaldag niet 
worden toegepast; bovendien moet voor deze vervaldag een betalingsuitstel van zes maanden te 
rekenen vanaf de achterstallige vervaldag zonder bijkomende kosten of intresten worden toegekend. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Art. 55 Sociaal Strafwetboek 
Doel 
Sociale inspectie 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken. De meeste persoonsgegevens vallen 
onder een bestaande machtiging in hoofde van de aanvrager.  
 
Indien het gaat om informatie uit het Rijks- of bevolkingsregister kunnen de sociaal 
inspecteurs deze zelf opvragen bij de authentieke bron via hun eigen machtigingen. De 
machtigingen in kwestie zijn de volgende: 

- Voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening: Koninklijk besluit van 26 september 
1988 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke 
personen, in hoofde van sommige instellingen van openbaar nut die onder het 
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid ressorteren; 

- Voor de Rijksdienst voor sociale zekerheid: Koninklijk besluit van 5 december 
1986 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke 
personen, in hoofde van de instellingen van openbaar nut die onder het 
Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren; 

- Voor de FOD Werkgelegenheid: Koninklijk besluit van 7 april 1988 tot regeling, 
wat het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid betreft, van de toegang tot het 
Rijksregister van de natuurlijke personen; 

- Voor de FOD Sociale zekerheid: Koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot 
regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wat het 
Ministerie van Sociale Voorzorg betreft; 

- De hierboven opgesomde machtigingen werden op hun beurt uitgebreid door 
Beraadslaging RR nr. 35/2008 van 30 juli 2008.   

 
Voor de volledigheid kunnen hier ook nog Beraadslaging RR nr. 10/2005 van 13 april 
2005, Beraadslaging RR nr. 06/2013 van 16 januari 2013 en het Koninklijk besluit van 2 
december 2002 waarbij ten behoeve van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en 
bepaalde administratieve overheden en instellingen van sociale zekerheid de toegang 
tot het wachtregister wordt geregeld worden vermeld. 
 
Andere informatie en documenten, die niet onder een dergelijke machtiging vallen, 
kunnen medegedeeld worden mits de relevante wetgeving daarbij wordt nageleefd. 

 
 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 55. Mededeling van inlichtingen aan de sociaal inspecteurs door andere administraties 
 
Onverminderd artikel 44/1 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, zijn alle diensten van 
de Staat, met inbegrip van de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtscolleges, de 
provincies, de gemeenten, de verenigingen waartoe ze behoren, de openbare instellingen die ervan 
afhangen, alsmede van alle openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, gehouden 
aan de sociaal inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen te geven die laatstgenoemden nuttig 
achten voor het toezicht op de naleving van de wetgeving waarmee zij belast zijn, alsmede gelijk 
welke informatiedragers ter inzage over te leggen en kopieën ervan te verstrekken onder gelijk 
welke vorm. 
Alle voornoemde diensten zijn verplicht die inlichtingen en die kopieën kosteloos te verstrekken. 
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Een samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, bedoeld bij artikel 
92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, regelt de 
mededeling van inlichtingen aan de sociaal inspecteurs door de diensten van de gemeenschappen en 
de gewesten, de kosten die er betrekking op hebben, alsmede andere vormen van wederzijdse 
bijstand en samenwerking. 
De inlichtingen en informatiedragers verzameld tijdens de uitvoering van de taken opgelegd door de 
rechterlijke overheid mogen evenwel enkel worden meegedeeld met de uitdrukkelijke machtiging van 
de rechterlijke overheid. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Artt. 69, 70 en 70bis Algemene Kinderbijslagwet van 19 december 1939 
Doel 
Betaling kinderbijslag 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken. De artikelen bevatten geen relevante 
bepalingen die het verstrekken van gegevens rechtvaardigen. Bovendien beschikken 
Opgroeien Regie en de kinderbijslagfondsen over een machtiging op het Rijksregister 
in het kader van de gezinsbijslagen, namelijk Beslissing nr. 007/2020 van 28 januari 
2020 van de Minister van Binnenlandse Zaken. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 69. § 1. De kinderbijslag en het kraamgeld worden betaald aan de moeder. In geval van volle 
adoptie van het kind door twee personen van hetzelfde geslacht of in geval van volle adoptie door 
één persoon van het kind of het adoptiefkind van zijn echtgenoot of samenwonende van hetzelfde 
geslacht of in geval van toepassing van de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de 
afstamming van de meemoeder, wordt de kinderbijslag betaald aan de oudste van de verwanten in 
de eerste graad.  
  Indien de persoon aan wie de kinderbijslag wordt betaald krachtens het eerste lid het kind niet 
daadwerkelijk opvoedt, wordt de kinderbijslag betaald aan de natuurlijke of rechtspersoon die deze 
rol vervult.  
  (Wanneer de twee ouders van verschillend geslacht die niet samenwonen het ouderlijke gezag 
gezamenlijk uitoefenen in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en het kind niet 
uitsluitend of hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkende wordt opgevoed, wordt de kinderbijslag 
volledig aan de moeder betaald. De kinderbijslag wordt echter volledig aan de vader betaald vanaf 
diens aanvraag, als het kind en hijzelf op die datum dezelfde hoofdverblijfplaats hebben in de zin van 
artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen. 
  Wanneer de twee ouders van hetzelfde geslacht die niet samenwonen het ouderlijk gezag 
gezamenlijk uitoefenen in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en het kind niet 
uitsluitend of hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkende wordt opgevoed, wordt de kinderbijslag 
volledig betaald aan de oudste onder de verwanten in de eerste graad. De kinderbijslag wordt echter 
volledig aan de andere verwante betaald vanaf zijn aanvraag, als het kind en hijzelf op die datum 
dezelfde hoofdverblijfplaats hebben in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.  
  Als een van de ouders de opportuniteit betwist van de betaling van de kinderbijslag op grond van de 
bepalingen van het derde en het vierde lid, kan hij de familierechtbank vragen hemzelf als 
bijslagtrekkende aan te wijzen, in het belang van het kind. Die aanwijzing heeft uitwerking de eerste 
dag van de maand na de maand waarin de beslissing van de rechtbank betekend is aan de bevoegde 
kinderbijslaginstelling. 
  In de situaties bedoeld in het derde en het vierde lid kan de kinderbijslag op vraag van beide ouders 
gestort worden op een rekening waartoe ze beiden toegang hebben.)  
  De adoptiepremie wordt betaald aan de adoptant. 
  (Als echtgenoten of samenwonenden in de zin van artikel 343 van het Burgerlijk Wetboek het kind 
samen geadopteerd hebben, bepalen zij aan wie van beiden de adoptiepremie betaald wordt. In geval 
van betwisting of van niet-aanwijzing, wordt de premie uitbetaald aan de vrouwelijke adoptant 
indien de echtgenoten of samenwonenden van verschillend geslacht zijn of aan de oudste van de 
echtgenoten of de samenwonenden indien deze van hetzelfde geslacht zijn.)  
  § 1/1. De vader die door artikel 31, § 1, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 
houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen als bijslagtrekkende was 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1939121901&la=N&dd=1939-12-19&cn=1939121901&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.68
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1939121901&la=N&dd=1939-12-19&cn=1939121901&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.70
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aangeduid, verliest de hoedanigheid van bijslagtrekkende ten voordele van de moeder. 
   Om de continuïteit van de betaling te garanderen wordt de gezinsbijslag verder aan de vader 
betaald. De moeder kan echter verzoeken dat de gezinsbijslag rechtstreeks aan haar wordt betaald. 
Het verzoek vindt uitwerking vanaf de maand die volgt op de ontvangst ervan door de 
kinderbijslaginstelling. 
   De betalingen die het kinderbijslagfonds voorafgaand aan de uitwerking van dit verzoek aan de 
vader heeft gedaan, zijn bevrijdend.  
  § 2. De kinderbijslag wordt aan het rechtgevend kind zelf uitbetaald : 
  a) als het gehuwd is; 
  b) (als het ontvoogd is of de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft en niet bij de in § 1 bedoelde persoon 
woont. Aan deze laatste voorwaarde is voldaan door afzonderlijke hoofdverblijfplaatsen als bedoeld 
in artikel 3, 1e lid, 5° van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen, of als met daartoe voorgelegde officiële documenten aangetoond wordt dat de 
gegevens in het Rijksregister niet of niet meer overeenstemmen met de realiteit;)  
  c) als het zelf bijslagtrekkende is voor één of meer van zijn kinderen. 
  Het kind bedoeld in deze paragraaf kan evenwel in zijn eigen belang een andere persoon als 
bijslagtrekkende aanwijzen, op voorwaarde dat die persoon met het kind verbonden is door 
verwantschap of aanverwantschap in de eerste graad. De verwantschap verworven door adoptie 
wordt in aanmerking genomen. 
  Het kind bedoeld in deze paragraaf is rechtsbekwaam om zelf als eiser of verweerder in rechte op te 
treden in de geschillen betreffende de rechten op kinderbijslag. 
  (§ 2bis. In afwijking van de §§ 1 en 2, bepaalt de Koning de persoon die kan aangeduid worden als 
bijslagtrekkende in het geval van een ontvoering van het kind. Hij bepaalt eveneens wat er moet 
verstaan worden onder ontvoering alsook de periode tijdens welke deze persoon bijslagtrekkende kan 
zijn.)  
  § 3. Zo het belang van het kind dit vereist, kan een ouder, de adoptant, de pleegvoogd, de toeziende 
voogd, de curator, de bewindvoerder of de rechthebbende, naargelang het geval, overeenkomstig 
artikel 572bis, 14°, van het Gerechtelijk Wetboek of overeenkomstig artikel 594, 8° en 9°, van 
hetzelfde Wetboek, verzet aantekenen tegen de betaling aan de persoon bedoeld in de §§ 1, 2 of 2bis. 
Het meerderjarig kind kan zich ook, overeenkomstig artikel 572bis, 14°, van hetzelfde Wetboek, 
verzetten tegen de betaling aan de persoon bedoeld in § 1 door zijn belang in te roepen.  
  De veranderingen van bijslagtrekkende die het gevolg zijn van het verzet vermeld in artikel 31, § 3, 
van het koninklijk besluit houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen 
van 8 april 1976, blijven van kracht voor de toepassing van deze wet."  
 
  Art. 70. De kinderbijslag verschuldigd ten behoeve van een kind dat door bemiddeling of ten laste 
van een openbare overheid geplaatst is in een instelling (...), wordt betaald ten belope van :  
  1° twee derden aan die instelling of de particulier, zonder dat dit gedeelte hoger mag zijn dan het 
bedrag dat de Koning kan vaststellen voor bepaalde categorieën van kinderen; 
  2° het saldo aan de natuurlijke persoon bedoeld bij artikel 69. 
  Indien de in het eerste lid, 2°, bedoelde persoon echter geldelijk dient bij te dragen in de 
onderhoudskosten van het kind, wordt zijn bijdrage verminderd met het bedrag van de 
overeenkomstig het eerste lid, 1°, gestorte kinderbijslag. 
  (In afwijking van het eerste lid wordt de kinderbijslag, verschuldigd ten behoeve van een kind dat 
met toepassing van de reglementering betreffende de jeugdbescherming in een instelling geplaatst is 
ten laste van de bevoegde overheid, ten belope van twee derden uitbetaald aan die overheid zonder 
dat dit gedeelte hoger mag zijn dan het bedrag dat de Koning kan vaststellen voor bepaalde 
categorieën van kinderen. 
  Over de aanwending van het saldo ten behoeve van het kind wordt ambtshalve beslist, naar gelang 
van het geval : 
  1° door de jeugdrechthank die de plaatsing in een instelling heeft bevolen; 
  2° door de overheid, aangeduid door een Gemeenschap of door de Gemeenschappelijke 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1939121901&la=N&dd=1939-12-19&cn=1939121901&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.69
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1939121901&la=N&dd=1939-12-19&cn=1939121901&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.70bis
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Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, die tot die plaatsing heeft beslist, onverminderd het 
recht van de betrokkenen om zich bij verzoekschrift te wenden tot de jeugdrechthank van de 
hoofdverblijfplaats van de ouders, de voogden, de kinderen of diegenen die het kind onder hun 
bewaring hebben, in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling 
van een Rijksregister van de natuurlijke personen.)  
  Indien het belang van het geplaatste kind dit vordert, kan de jeugdrechter van de 
(hoofdverblijfplaats in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling 
van een Rijksregister van de natuurlijke personen) van de ouders, voogden of degenen die het kind 
onder hun bescherming hebben, hetzij van ambtswege, hetzij op eenvoudige vordering van een lid der 
familie en na de in het eerste lid bedoelde personen te hebben gehoord of opgeroepen, ofwel 
beslissen over de aanwending, ten bate van het kind, van het bedrag bepaald in het eerste lid, 2°, (...) 
ofwel voor dit kind een te allen tijde afzetbare bijzondere voogd aanstellen, gelast over dit bedrag te 
beschikken voor de behoeften van het kind.  
 
  Art. 70bis. Iedere in de loop van een maand intredende verandering van bijslagtrekkende in de zin 
van de artikelen 69 en 70 heeft uitwerking de eerste dag van de maand volgend op die waarin deze 
verandering heeft plaats gehad. (Als de verandering plaatsheeft op de eerste dag van een maand, 
heeft ze echter uitwerking vanaf die dag.)  
  (Indien kinderbijslag verschuldigd is aan een bijslagtrekkende in de zin van artikel 69 voor 
verschillende kinderen, waarvan sommigen geplaatst zijn overeenkomstig artikel 70 en anderen niet, 
worden de uitkeringen bedoeld in de artikelen 40 en de (bijslagen bedoeld in de artikelen 41, 42bis en 
50ter) verdeeld onder deze bijslagtrekkende en de instelling of overheid bedoeld in artikel 70, naar 
verhouding tot het aantal kinderen opgevoed door ieder van hen.  
  De bijslagen bedoeld in de artikelen 44, (44bis, 44ter en 47) worden toegekend aan de 
bijslagtrekkende in de zin van de artikelen 69 en 70 die het kind opvoedt voor wie de bijslagen worden 
verleend.  
  Wanneer het derde van de kinderbijslag verschuldigd aan het kind, geplaatst in de zin van artikel 70, 
gestort moet worden op een spaarrekening op zijn naam, wordt het bedrag van de kinderbijslag die 
voor dat kind is verschuldigd, vastgesteld alsof het deel uitmaakte van het gezin van de 
rechthebbende, in functie van zijn rang volgens de chronologische volgorde van de geboorten van de 
kinderen in dat gezin. De in artikel 40 bedoelde uitkeringen en de in de artikelen 41, 42bis en 50ter 
bedoelde bijslagen, worden onder de verschillende bijslagtrekkenden in de zin van de artikelen 69 en 
70 verdeeld, naar verhouding van het aantal kinderen dat door ieder van hen wordt opgevoed terwijl 
de in de artikelen 44, 44bis, 44ter en 47 bedoelde bijslagen worden uitbetaald aan de 
bijslagtrekkende in de zin van de artikelen 69 en 70, die het kind opvoedt voor wie de uitkeringen 
worden verleend. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1939121901&la=N&dd=1939-12-19&cn=1939121901&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.70
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&nm=1939121901&la=N&dd=1939-12-19&cn=1939121901&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.%2070bis_WAALS_GEWEST.
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Art. 136, §2 Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen (ZIV-wet) 
Doel 
Recuperatie van uitgaven 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken. Dit artikel bevat geen procedurele 
bepalingen. Ziekenfondsen kunnen deze rechtsgrond niet inroepen om het laatste 
gekende adres te verkrijgen van aansprakelijke derden die geen lid zijn van het 
ziekenfonds. Ziekenfondsen zijn gemachtigd om het Rijksregister te raadplegen, maar 
de gegevens van niet-leden maken geen deel uit van deze machtiging.  

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 136. 
[…] 
 §2. De bij deze gecoördineerde wet bepaalde prestaties worden geweigerd indien voor de schade 
voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens een andere Belgische 
wetgeving, een vreemde wetgeving, het interne stelsel van een internationale of supranationale 
organisatie of in het gemeen recht werkelijk schadeloosstelling is verleend. Belopen de bedragen 
welke krachtens die wetgeving, het interne stelsel van een internationale of supranationale 
organisatie of het gemeen recht worden verleend evenwel minder dan de prestaties van de 
verzekering, dan heeft de rechthebbende recht op het verschil ten laste van de verzekering. 
   Voor de toepassing van deze paragraaf is het bedrag van de door de andere wetgeving of het 
interne stelsel van een internationale of supranationale organisatie verleende prestaties gelijk aan 
het brutobedrag verminderd met het bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen die eventueel op die 
prestaties ingehouden worden. 
  De prestaties worden, onder door de Koning bepaalde voorwaarden, toegekend in afwachting dat de 
schade effectief wordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving, 
het interne stelsel van een internationale of supranationale organisatie of het gemeen recht. 
  De verzekeringsinstelling treedt rechtens in de plaats van de rechthebbende; deze indeplaatsstelling 
geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die 
krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving, het interne stelsel van een 
internationale of supranationale organisatie of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in het 
eerste lid bedoelde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden. 
  De overeenkomst die tot stand gekomen is tussen de rechthebbende en degene die 
schadeloosstelling verschuldigd is, kan niet tegen de verzekeringsinstelling worden aangevoerd 
zonder haar instemming. 
  Degene die schadeloosstelling verschuldigd is, verwittigt de verzekeringsinstelling van zijn 
voornemen om de rechthebbende schadeloos te stellen; hij maakt aan de verzekeringsinstelling, 
indien deze geen partij is, een kopij over van de tot stand gekomen akkoorden of gerechtelijke 
beslissingen. De verzekeringsmaatschappijen burgerlijke aansprakelijkheid worden gelijkgesteld met 
degene die schadeloosstelling is verschuldigd. 
  Indien degene die schadeloosstelling verschuldigd is, nalaat de verzekeringsinstelling in te lichten 
overeenkomstig het vorige lid, kan hij tegen laatstgenoemde de betalingen die hij verrichtte ten 
gunste van de rechthebbende niet aanvoeren; ingeval van dubbele betaling blijven deze definitief 
verworven in hoofde van de rechthebbende. 
  De verzekeringsinstelling heeft een eigen recht van terugvordering van de verleende prestaties 
tegenover het Gemeenschappelijk waarborgfonds bedoeld in artikel 49 van de wet van 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, in de gevallen bedoeld bij artikel 50 van 
diezelfde wet. 
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  De schade, in de zin van deze bepaling, wordt niet geacht volledig vergoed te zijn in de mate dat de 
prestaties voortvloeiend uit ziekte, letsels of functionele stoornissen het bedrag van de toegekende 
schadeloosstelling overtreffen. 
  De bij deze wet bedoelde prestaties zijn in dit geval terugvorderbaar van diegene die de 
schadevergoeding oorspronkelijk verschuldigd is of diens verzekeraar, ongeacht of er dading is 
geweest of niet. 
  Deze paragraaf is niet van toepassing op de vergoedingen toegekend in toepassing van de wet van 
15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van medische verzorging met 
uitzondering van de gevallen bedoeld in artikel 30 van dezelfde wet. 
   Voor de in titel IV bedoelde prestaties is deze paragraaf niet van toepassing op de vergoedingen 
toegekend in toepassing van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van 
nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg 
ingevolge daden van terrorisme. 
[…] 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Art. 6 Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van 
schulden van de consument 
Doel 
Invorderen van een schuld van de consument 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken. Dit artikel stelt nergens dat minnelijke 
invorderaars een recht hebben om gegevens op te vragen bij het bevolkingsregister. 
Geen enkele minnelijke invorderaar beschikt in een minnelijke procedure over meer 
uitgebreide rechten dan elke andere schuldeiser. Dit volgt uit de Beslissing 011/2019 
van het Rijksregister genomen op 23 april 2019.  
 
In artikel 5.231 BW staat niet dat de ingebrekestelling moet gebeuren aan het 
domicilieadres. Er moet immers worden opgemerkt dat niet elke overeenkomst die 
wordt aangegaan vereist dat de betrokken personen daarbij verplicht zijn om steeds 
hun domicilieadres op te geven. 
 
Doorgaans volstaat het om enkel een leverings- en/of facturatieadres op te geven, dat 
kan verschillen van het domicilieadres. In dergelijke gevallen kan een ingebrekestelling 
perfect en op rechtsgeldige wijze worden verstuurd naar het door de schuldenaar 
contractueel opgegeven adres. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 6. § 1. Elke minnelijke invordering van een schuld dient te starten met een schriftelijke 
ingebrekestelling gericht aan de consument. 
Deze ingebrekestelling dient op een volledige en ondubbelzinnige wijze alle gegevens omtrent de 
schuldvordering te omvatten. Zij dient minstens de gegevens, opgesomd in § 2, te bevatten, en er kan 
maar tot andere invorderingstechnieken worden overgegaan na afloop van de in § 3 vastgestelde 
termijn. 
§ 2. In deze ingebrekestelling komen minstens de volgende gegevens voor : 
1° de identiteit, het ondernemingsnummer, het adres, het telefoonnummer en de hoedanigheid van 
de oorspronkelijke schuldeiser; 
2° de naam of de benaming, het adres en, desgevallend, het ondernemingsnummer van de persoon 
die tot minnelijke invordering overgaat evenals de gegevens van het bevoegd toezichthoudend 
bestuur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie; 
3° een duidelijke beschrijving van de verplichting die de schuld heeft doen ontstaan; 
4° een duidelijke beschrijving en verantwoording van de bedragen die van de schuldenaar geëist 
worden, met inbegrip van de geëiste schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten; 
5° de vermelding dat, bij afwezigheid van reactie van de schuldenaar binnen de in § 3 gestelde 
termijn, de schuldenaar tot andere maatregelen tot invordering kan overgaan. 
6° ingeval de invordering gebeurt door een advocaat, een ministerieel ambtenaar of een gerechtelijke 
mandataris wordt volgende tekst in een afzonderlijke alinea toegevoegd, in het vet gedrukt en in een 
ander lettertype : 
Deze brief betreft een minnelijke invordering en geen gerechtelijke invordering (dagvaarding voor de 
rechtbank of beslag). 
§ 3. De ingebrekestelling vermeldt een termijn waarbinnen de schuldenaar aan de vordering kan 
voldoen zonder dat er bijkomende maatregelen ter invordering mogen worden genomen. Deze 
termijn bedraagt ten minste vijftien dagen, en vangt aan op de datum waarop de schriftelijke 
aanmaning wordt opgestuurd. 
 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/rr/machtigingen/2019/Beslissing_011-2019.pdf
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/rr/machtigingen/2019/Beslissing_011-2019.pdf
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Art. 5.231. Beginsel 
  De ingebrekestelling is de eenzijdige rechtshandeling waarbij de schuldeiser duidelijk en 
ondubbelzinnig kennis geeft aan de schuldenaar van zijn wil om de nakoming van diens 
verbintenis te eisen. 
  Aan iedere sanctie wegens niet-nakoming moet een ingebrekestelling voorafgaan in de 
gevallen voorzien in de artikelen 5.83 en 5.224. 
  De wet, het contract of de goede trouw kunnen vereisen dat de schuldeiser de schuldenaar 
een termijn toekent opdat hij de uitstaande verbintenis uitvoert. 

 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Art. 45 Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet 
Doel 
Verwittigen omtrent de gevolgen van wanbetaling 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken. Indien de kennisgeving gebeurt bij 
aangetekende zending is het immers niet vereist dat dit aan het domicilieadres gebeurt. 
Deze moet gebeuren aan de hand van het adres zoals opgegeven in de contractuele 
relatie. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 45 Bij wanbetaling van een verschuldigd bedrag dient de hypotheekonderneming, binnen drie 
maanden na de vervaldag, aan de kredietnemer een ter post aangetekende verwittiging te zenden 
die de gevolgen van de wanbetaling vermeldt. Bij niet-naleving van deze verplichting mag de 
contractuele verhoging van de rentevoet wegens vertraging in de betaling zoals voorzien in artikel 
1907 van het Burgerlijk Wetboek voor deze vervaldag niet worden toegepast ; bovendien moet voor 
deze vervaldag een betalingsuitstel van zes maanden te rekenen vanaf de achterstallige vervaldag 
zonder bijkomende kosten of interesten worden toegekend. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Artt. 28, 29 en 30 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers 
Doel 
Overdracht van loon 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken. Het artikel vermeldt geen 
persoonsgegevens. 
 
Indien de kennisgeving gebeurt bij exploot is er reeds een machtiging in hoofde van de 
gerechtsdeurwaarder, met name: 

1) een beraadslaging Rijksregister nr. 06/2006 van 1 maart 2006 waarbij een 
machtiging werd verleend aan de nationale kamer voor Gerechtsdeurwaarders; 

2) een beraadslaging Rijksregister nr. 24/2011 van 20 april 2011 waarbij een 
machtiging werd verleend aan het ICT-platform “juridisch informatiecentrum” 
toegankelijk voor de aangesloten gerechtsdeurwaarders, waarbij men o.a. 
toegang heeft tot naam en voornaam en de hoofdverblijfplaats. 

 
Indien de kennisgeving gebeurt bij aangetekende zending is het niet vereist dat dit aan 
het domicilieadres gebeurt. Dit moet gebeuren aan de hand van het adres zoals 
opgegeven in de contractuele relatie.  
 
De overdrager kan het adres doorgeven aan de overnemer. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 28. Bij gebreke van verzet door de overdrager overeenkomstig artikel 29 heeft de overdracht 
gevolg, nadat de overnemer: 
1° aan de overdrager kennis heeft gegeven van zijn voornemen de overdracht uit te voeren; 
2° aan de gecedeerde schuldenaar een bevestiging heeft gezonden dat de onder 1° bedoelde 
kennisgeving verzonden werd; 
3° na het verstrijken van de termijn van verzet, aan de gecedeerde schuldenaar zijn beslissing heeft 
verzonden om tot de uitvoering van de overdracht over te gaan. 
 
Art. 29. Binnen tien dagen na de verzending van de in artikel 28, 1°, bedoelde kennisgeving kan de 
overdrager zich verzetten tegen het voornemen tot uitvoering van de overdracht, mits hij daarvan 
kennis geeft aan de gecedeerde schuldenaar. 
[...] 
Binnen vijf dagen na de verzending van de brief van de overdrager moet de gecedeerde schuldenaar 
de overnemer daarvan in kennis stellen. 
In geval van verzet mag de gecedeerde schuldenaar niets inhouden van het loon ter uitvoering van de 
overdracht, zolang deze niet bekrachtigd is overeenkomstig artikel 31. 
 
Art. 30. §1. Op straffe van nietigheid geschieden alle in de artikelen 28, 1°, en 29 bedoelde 
kennisgevingen bij aangetekende zending, bij deurwaardersexploot, waarvan de kosten ten laste 
blijven van degene die ze gemaakt heeft. 
Op straffe van nietigheid geschieden alle in de artikelen 28, 2° en 3°, bedoelde kennisgevingen bij 
aangetekende zending, bij deurwaardersexploot of door middel van een procedure waarbij een 
informaticatechniek gebruikt wordt waarvan de kosten ten laste blijven van degene die ze gemaakt 
heeft. Ongeacht de verzendingsmethode van de kennisgevingen bevatten deze dezelfde informatie. 
[…] 
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Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023 

  



POLIS – informatieveiligheid  

 Leidraad rechtsgronden burgerzaken – versie 2.10 (03.02.2023) 58 van 66 

Artt. 4, §1, 2°, d en 6, §1 Wet van 16 november 1972 betreffende de 
arbeidsinspectie 
Doel 
Arbeidsinspectie 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken. De meeste persoonsgegevens vallen 
onder een bestaande machtiging in hoofde van de aanvrager.  
 
Indien het gaat om informatie uit het Rijks- of bevolkingsregister kunnen de sociaal 
inspecteurs deze zelf opvragen bij de authentieke bron via hun eigen machtigingen. De 
machtigingen in kwestie zijn de volgende: 

- Voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening: Koninklijk besluit van 26 september 
1988 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke 
personen, in hoofde van sommige instellingen van openbaar nut die onder het 
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid ressorteren; 

- Voor de Rijksdienst voor sociale zekerheid: Koninklijk besluit van 5 december 
1986 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke 
personen, in hoofde van de instellingen van openbaar nut die onder het 
Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren; 

- Voor de FOD Werkgelegenheid: Koninklijk besluit van 7 april 1988 tot regeling, 
wat het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid betreft, van de toegang tot het 
Rijksregister van de natuurlijke personen; 

- Voor de FOD Sociale zekerheid: Koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot 
regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wat het 
Ministerie van Sociale Voorzorg betreft; 

- De hierboven opgesomde machtigingen werden op hun beurt uitgebreid door 
Beraadslaging RR nr. 35/2008 van 30 juli 2008.   

 
Voor de volledigheid kunnen hier ook nog Beraadslaging RR nr. 10/2005 van 13 april 
2005, Beraadslaging RR nr. 06/2013 van 16 januari 2013 en het Koninklijk besluit van 2 
december 2002 waarbij ten behoeve van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en 
bepaalde administratieve overheden en instellingen van sociale zekerheid de toegang 
tot het wachtregister wordt geregeld worden vermeld. 
 
Andere informatie en documenten, die niet onder een dergelijke machtiging vallen, 
kunnen medegedeeld worden mits de relevante wetgeving daarbij wordt nageleefd. 

 
 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 4. […] 
§ 1. De sociale inspecteurs, voorzien van behoorlijke legitimatiebewijzen, mogen bij de uitoefening 
van hun opdracht:  
 
1° op elk ogenblik van de dag of van de nacht, zonder voorafgaande verwittiging, vrij binnen gaan in 
alle werkplaatsen of andere plaatsen die aan hun toezicht onderworpen zijn of waarvan zij 
redelijkerwijze kunnen vermoeden dat daar personen tewerkgesteld zijn die onderworpen zijn aan 
de bepalingen van de wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen.  
  Tot de bewoonde lokalen hebben zij evenwel enkel toegang wanneer de rechter in de 
politierechtbank daartoe vooraf toestemming heeft verleend;  
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2° overgaan tot elk onderzoek, elke controle, en elk verhoor, alsook alle inlichtingen inwinnen die 
zij nodig achten om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van de wetgevingen waarop zij 
toezicht uitoefenen, werkelijk worden nageleefd en inzonderheid:  
 
a) hetzij alleen, hetzij samen, hetzij in aanwezigheid van getuigen, de werkgever, zijn aangestelden of 
lasthebbers, de leden van de syndicale afvaardigingen, van de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing der werkplaatsen en van de ondernemingsraden, de werknemers, de gerechtigden, de 
sociaal verzekerden, alsmede gelijk welke persoon wiens verhoor zij nodig achten, ondervragen over 
alle feiten die het nuttig is te kennen voor de uitoefening van het toezicht;  
 
b) de identiteit opnemen van de personen die zich bevinden op de werkplaatsen of op de andere 
plaatsen die aan hun toezicht onderworpen zijn en waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden 
dat zij werkgevers, aangestelden of lasthebbers, werknemers, gerechtigden of sociaal verzekerden 
zijn, alsmede van gelijk welke personen wiens verklaring zij nodig achten voor de uitoefening van het 
toezicht; daartoe van deze personen de voorlegging vorderen van officiële identiteitsdocumenten of 
de identiteit van deze personen, met andere middelen, met inbegrip van het maken van foto's, 
filmen video-opnamen, trachten te achterhalen;  
 
c) De sociaal inspecteurs mogen alle informatiedragers opsporen en onderzoeken die zich bevinden 
op de werkplaatsen of op de andere plaatsen, die aan hun toezicht zijn onderworpen en die hetzij 
sociale gegevens, bedoeld bij artikel 2, 5°, bevatten, hetzij gelijk welke andere gegevens bevatten die 
ingevolge de wet dienen te worden opgemaakt, bijgehouden of bewaard, zelfs wanneer de sociaal 
inspecteurs niet zijn belast met het toezicht op deze wetgeving.  
   Daartoe mogen zij eveneens de in het eerste lid bedoelde informatiedragers opsporen en 
onderzoeken die vanuit deze plaatsen toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via elk ander 
elektronisch apparaat.  
   De Koning kan, ten informatieve titel, een lijst opstellen met de gegevens die ingevolge de wet 
dienen te worden opgemaakt, bijgehouden of bewaard, bedoeld bij het eerste lid, en die zich op 
informatiedragers bevinden op de werkplaatsen of op de andere plaatsen die onderworpen zijn aan 
het toezicht van de sociaal inspecteurs.  
   Wanneer de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber afwezig is op het ogenblik van de controle 
doet de sociaal inspecteur de nodige inspanningen om de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber 
te contacteren om voormelde informatiedragers te doen overleggen.  
   Wanneer de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber niet bereikbaar is, kan de sociaal inspecteur 
overgaan tot het opsporen en onderzoeken. Wanneer de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber 
zich verzet tegen deze opsporing of dit onderzoek wordt een proces-verbaal opgesteld wegens 
verhindering van toezicht. 
 
d) De sociaal inspecteurs mogen zich eveneens, zonder verplaatsing, alle informatiedragers die 
gelijk welke andere gegevens bevatten ter inzage doen voorleggen wanneer zij dit nodig achten 
voor het volbrengen van hun opdracht en overgaan tot het onderzoek ervan.  
   Zij beschikken eveneens over deze bevoegdheid voor de gegevens die toegankelijk zijn via een 
informaticasysteem of via elk ander elektronisch apparaat. 
  
e) stalen van alle bewerkte of afgewerkte goederen, van produkten en stoffen die bewaard, gebruikt 
of behandeld worden, nemen en meenemen om ze te ontleden of voor het leveren van het bewijs 
van de inbreuk, mits de houder van deze goederen, produkten en stoffen, de werkgever, zijn 
aangestelden of lasthebbers, daarvan op de hoogte te brengen.  
   In voorkomend geval moeten de houders van deze goederen, produkten en stoffen, de werkgever, 
zijn aangestelden of lasthebbers de verpakkingen leveren die nodig zijn voor het vervoer en het 
behoud van die stalen.  
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   De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regelen voor het nemen, meenemen en ontleden 
van deze stalen.  
   De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regelen voor de erkenning van natuurlijke of 
rechtspersonen bevoegd om de in dit littera bedoelde ontledingen uit te voeren;  
 
f) andere roerende goederen dan diegene bedoeld in de littera c, d of e, met inbegrip van roerende 
goederen die onroerend zijn door incorporatie of door bestemming, ongeacht of de overtreder al 
dan niet de eigenaar is van deze goederen, die aan hun toezicht onderworpen zijn of aan de hand 
waarvan overtredingen van de wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen, kunnen worden 
vastgesteld, tegen ontvangstbewijs in beslag nemen of deze verzegelen wanneer dit noodzakelijk is 
voor het leveren van het bewijs van deze overtredingen of wanneer het gevaar bestaat dat met deze 
goederen de overtredingen worden voortgezet of nieuwe overtredingen zullen worden gepleegd. 
 
 g) vaststellingen doen door middel van het maken van foto's, film en video-opnamen;  
 
3° bevelen dat de documenten die moeten worden aangeplakt ingevolge de wetgevingen waarop zij 
toezicht uitoefenen, daadwerkelijk aangeplakt worden en blijven, binnen een termijn die zij bepalen 
of zonder uitstel;  
 
4° als zij zulks in het belang van de werknemers, de gerechtigden of de sociaal verzekerden nodig 
achten, elk document opmaken of overhandigen ter vervanging van de documenten bedoeld in de 
wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen.  
 
[…] 
 
Art. 6. Onverminderd het artikel 44/1 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, zijn alle 
diensten van de Staat, met inbegrip van de parketten en de griffies der hoven en van alle 
rechtscolleges, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de verenigingen 
waartoe ze behoren, en van de openbare instellingen die ervan afhangen, alsmede van alle openbare 
en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, gehouden aan de sociale inspecteurs, op hun 
verzoek, alle inlichtingen te geven die laatstgenoemde nuttig achten voor het toezicht op de 
naleving van de wetgeving waarmee ze belast zijn, alsmede alle boeken, registers, documenten, 
schijven, banden of gelijk welke andere informatiedragers ter inzage voor te leggen en uittreksels, 
afschriften, afdrukken, uitdraaien, kopies of fotokopies ervan te verstrekken.  
   Alle voornoemde diensten, met uitzondering van de diensten van de gemeenschappen en 
gewesten, zijn gehouden die inlichtingen, uittreksels, afschriften, afdrukken, uitdraaien, kopies of 
fotokopies kosteloos te verstrekken.  
   De akten, stukken, registers, documenten of inlichtingen ingewonnen tijdens de uitvoering van de 
taken opgelegd door de rechterlijke overheid mogen evenwel enkel worden meegedeeld met de 
uitdrukkelijk toestemming van de rechterlijke overheid. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Art. 65 Wet van 3 juni 1957 betreffende de polders en Art. 65 Wet van 5 juli 
1956 betreffende de wateringen 
Doel 
Invordering polderbelasting of belasting ten behoeve van de watering 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag geen persoonsgegevens verstrekken. Het artikel vermeldt geen gegevens of 
procedurele bepalingen en kan dus niet als rechtsgrond worden ingeroepen. Omdat 
het hier om een bovenlokaal belang gaat, kan de aanvrager worden doorverwezen 
naar het Rijksregister. Ontvangers-griffiers van de polders en wateringen hebben een 
eigen machtiging op het Rijksregister, namelijk het Koninklijk besluit 9 augustus 1988 
waarbij aan de ontvangers-griffiers van de polders en wateringen toegang wordt 
verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen (zie Koninklijk besluit van 9 
augustus 1988 waarbij aan de ontvangers-griffiers van de polders en wateringen 
toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen). 

 

Inhoud rechtsgrond 
Wet betreffende de polders: 
 
Art. 65. Op al de erven binnen het poldergebied kan een polderbelasting worden geheven op de 
grondslagen en volgens het onderscheid te bepalen bij het reglement. 
Dit reglement mag het aandeel in de polderbelasting differentieel onder de verschillende categorieën 
van erven vaststellen. 
In de mate waarin zij rechtstreeks profijt trekken uit de werken van de polder, zullen de gebouwen 
opgericht op de bovenbedoelde erven eveneens aan de polderbelasting kunnen onderworpen worden. 
De belastingvoet wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. 
 
Wet betreffende de wateringen: 
 
Art. 65. Op al de erven binnen het gebied van de watering kan een belasting ten behoeve van de 
watering worden geheven op de grondslagen en volgens het onderscheid te bepalen bij het 
reglement. 
Dit reglement mag het aandeel in de belasting differentieel onder de verschillende categorieën van 
erven vaststellen. 
De belastingvoet wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1988/08/09/1988000279/justel).
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1988/08/09/1988000279/justel).
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1988/08/09/1988000279/justel).
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Art. 45 Vlaams Woninghuurdecreet van 9 november 2018 
Doel 
Instellen van een vordering over een huurovereenkomst van een woning die dient als 
hoofdverblijfplaats. 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag zowel een attest van woonst (met geboortedatum) als een attest van 
gezinssamenstelling van de persoon tegen wie de vordering is ingesteld verstrekken. 
Het artikel vermeldt immers dat de gemeente een attest van woonst en een attest van 
gezinssamenstelling afgeeft.  

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 45. § 1. Elke vordering over de huurovereenkomsten waarop deze titel van toepassing is, kan 
worden ingeleid bij een verzoekschrift dat ter griffie van het vredegerecht neergelegd wordt.  
 
Het verzoekschrift vermeldt op straffe van nietigheid: 
1° de dag, de maand en het jaar; 
2° de naam, de voornaam, de geboortedatum en de woonplaats van de verzoeker; 
3° de naam, de voornaam, de geboortedatum en de woonplaats, of bij gebreke van een 
woonplaats, de verblijfplaats van de persoon tegen wie de vordering is ingesteld; 
4° het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering; 
5° de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat; 
6° een attest van de gezinssamenstelling. 
 
Een getuigschrift van de woonplaats en de geboortedatum van de persoon als vermeld in het 
tweede lid, 3°, wordt bij het verzoekschrift gevoegd. Het getuigschrift wordt door het 
gemeentebestuur afgegeven. 
 
Het attest van gezinssamenstelling, vermeld in het tweede lid, 6°, wordt door het gemeentebestuur 
afgegeven. 
 
De griffier roept de partijen met een gerechtsbrief en een gewone brief op om binnen vijftien dagen 
na de inschrijving van het verzoekschrift op de algemene rol te verschijnen op de zitting die de rechter 
bepaalt. Bij de oproeping wordt een afschrift van het verzoekschrift gevoegd. 
 
§ 2. In afwijking van artikel 1026 van het Gerechtelijk Wetboek is de handtekening van de verzoeker 
of de advocaat van de partij vereist voor vorderingen over de huurovereenkomsten waarop deze titel 
van toepassing is. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Artt. 13-14 Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving van 22 maart 2019 
Doel 
Bestuurlijk toezicht op naleving van Vlaamse regelgeving 
 
(Noot: in vorige versies van de leidraad werd art. 3.41 Vlaamse Codex Wonen van 2021 (Gecodificeerd Decreet 
over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020) als rechtsgrond opgenomen. Dit artikel beschreef 
de bevoegdheden van de Vlaamse wooninspecteurs met betrekking tot het verkrijgen van informatie. Dit artikel 
is met ingang van 01/01/2023 opgeheven door artikel 46 Decreet 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse 
decreten met betrekking tot wonen. Artt. 13-14 Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving van 22 maart 2019 
vormen nu de meer algemene decretale basis om informatie te verkrijgen in hoofde van toezichthouders die 
belast zijn met het bestuurlijk toezicht op naleving van Vlaamse regelgeving.) 

 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag aan een toezichthouder alle informatie verstrekken die de toezichthouder 
nodig acht voor het toezicht op de naleving van de wetgeving waarmee hij belast is. 

 
 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 13. De toezichthouder heeft het recht om inlichtingen te vorderen van iedere persoon die 
betrokken is bij of kennis heeft of kan hebben van de feiten die worden gecontroleerd. 
 
  Art. 14. § 1. De toezichthouder heeft het recht om zonder voorafgaande waarschuwing de 
onmiddellijke voorlegging te vorderen van alle informatie, documenten en informatiedragers in 
geschreven, digitale of analoge vorm, met betrekking tot gereglementeerde, gesubsidieerde of van 
overheidswege gefinancierde activiteiten of verplichtingen. 
  De voorlegging gebeurt in een verstaanbare, leesbare en kopieerbare vorm. 
  De voorlegging gebeurt op het kantoor van de toezichthouder, op de plaats die de toezichthouder 
aanwijst of ter plaatse. De voorlegging gebeurt ter plaatse als de bij het toezicht betrokken persoon 
redelijkerwijze aanvaardbaar maakt dat een voorlegging op het kantoor of op de aangewezen plaats 
niet mogelijk is. 
  § 2. De toezichthouder heeft het recht om inzage te nemen in de informatie, gegevens, documenten 
en informatiedragers, vermeld in paragraaf 1. 
  § 3. De toezichthouder kan zich kosteloos een kopie laten bezorgen in de vorm die hij vraagt of zelf 
een kopie maken. 
  Als kopiëren ter plaatse niet mogelijk is, mag de toezichthouder tegen een door hem af te geven 
schriftelijk bewijs de informatiedrager en documenten bij zich houden of meenemen tijdens een 
periode die vereist is om ze te kopiëren of te onderzoeken. Deze periode mag niet langer duren dan 
twee weken, tenzij de toezichthouder de betrokkenen voor het verstrijken ervan de bijzondere 
redenen heeft meegedeeld die een langere duur verantwoorden. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Art. 3.13.1.1.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 
Doel 
Controle of onderzoek in verband met de toepassing van een belasting bij een natuurlijke persoon of 
een rechtspersoon 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag aan een belastingcontroleur alle inlichtingen verstrekken die kunnen zorgen 
voor een juiste heffing van de belastingen vermeld in de codex. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Artikel 3.13.1.1.1. Elk bevoegde personeelslid, regelmatig belast met een controle of een onderzoek in 
verband met de toepassing van een belasting, vermeld in deze codex, bij een natuurlijke persoon of 
een rechtspersoon, is van rechtswege gemachtigd alle inlichtingen op te zoeken of in te winnen die 
de juiste heffing van alle belastingen, vermeld in deze codex, die door deze persoon verschuldigd 
zijn, kunnen verzekeren. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023  
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Art. 41, §4 Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve 
gezondheidsbeleid 
Doel 
Wettelijk toezicht op infectieziekten door de daartoe bevoegde ambtenaren 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag aan de bevoegde ambtenaar de gevraagde persoonsgegevens verstrekken. 
Het artikel bepaalt immers dat de ambtenaren alle inlichtingen mogen inwinnen die zij 
nodig achten. 

 

Inhoud rechtsgrond 
Art. 41.  
[…] 
§ 4. Binnen de perken van hun opdracht en voorzover dat noodzakelijk wordt geacht, mogen de in 
artikel 40 bedoelde ambtenaren: 
- elk onderzoek, elke controle en elke enquête instellen, alsook alle inlichtingen inwinnen die zij 
nodig achten; 
- bij de uitoefening van hun ambt de bijstand van de lokale of federale politie vorderen. 
[…] 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023 
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Artt. 3, 11 en 27 Koninklijk besluit van 22 april 2019 tot bepaling van de 
praktische modaliteiten voor het verlenen van consulaire bijstand voor situaties 
bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de wet van 21 december 2013 houdende 
het consulair wetboek 
Doel 
FOD Buitenlandse Zaken in het kader van consulaire bijstand 
 

Geldigheid rechtsgrond 
 

 

Je mag de (contact)gegevens van de naasten van de betrokkene verstrekken. FOD 
Buitenlandse Zaken heeft rechtstreeks toegang tot het Rijksregister om 
contactgegevens van naasten van het slachtoffer te raadplegen. Het KB bepaalt echter 
dat de FOD zich tot het gemeentebestuur kan wenden indien de eigen machtiging niet 
tot het gewenste resultaat leidt. De gevraagde contactgegevens kunnen in dat geval 
dus worden verstrekt. 

 

Inhoud rechtsgrond 
- Overlijden in het buitenland: 

Art. 3. De directie Bijstand of de wachtdienst van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zoekt in het bevolkingsregister van de Belgen in 
het buitenland de eventuele aangeduide contactpersoon, en in het Rijksregister de naasten van de 
overleden Belg op. 
Indien het opzoeken van een aangeduide contactpersoon of een naaste niet onmiddellijk tot 
resultaat leidt, roept de directie Bijstand of de wachtdienst van de Federale Overheidsdienst 
Buitenlandse zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de hulp in van de 
federale politie of het gemeentebestuur van de laatste woonplaats of de geboorteplaats van de 
overleden Belg. Indien een naaste in het buitenland woont, houdt de bevoegde post die regelmatig 
op de hoogte. 
 

- Ernstig ongeval in het buitenland: 
Art. 11. De directie Bijstand of de wachtdienst van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zoekt de eventuele contactpersoon op in de 
databank e-CoRe en de naasten van het slachtoffer in het Rijksregister. Indien het opzoeken niet 
onmiddellijk tot resultaat leidt, wordt de hulp ingeroepen van de federale politie of het 
gemeentebestuur van de laatste woonplaats of de geboorteplaats van het slachtoffer. 
 

- Ernstige noodtoestand in het buitenland: 
Art. 27. Indien de Belg niet over contactgegevens van zijn naasten beschikt, zoekt de directie Bijstand 
of de wachtdienst van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking in het Rijksregister de naasten op. Indien een naaste niet onmiddellijk 
kan gevonden worden, roept de directie Bijstand of de wachtdienst van de Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de hulp 
in van de politie of het gemeentebestuur van de laatste woonplaats of de geboorteplaats van de 
Belg. 
Indien de post verneemt dat de Belg handelingsonbekwaam verklaard werd, licht de directie Bijstand 
de bewindvoerder in. 
 

Datum laatste controle rechtsgrond 
03/02/2023 


