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 Antwoord op de parlementaire vraag nr. 279 
van 24 januari 2011 van de heer Filip De 
Man, Volksvertegenwoordiger 
 

Concerne: Nombre d'acquisitions de la 
nationalité en 2010 
 

 Betreffende: Het aantal nationaliteits-
verkrijgingen in 2010 
 

L’honorable Membre trouvera ci-après la 
réponse à sa question. 

 Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord 
op zijn vraag. 
 

Au cours de la période allant du 1er janvier 
2010 au 31 décembre 2010, 42.802 
« Nouveaux Belges » ont été enregistrés au 
total. 
 

 Over het tijdvak van 1 januari 2010 tot 31 
december 2010 werden in totaal 42.802 
“Nieuwe Belgen” geregistreerd. 

Les chiffres mentionnés sont basés sur les 
informations enregistrées au Registre national 
le 12 février 2011. 

 
 

De vermelde cijfers zijn gebaseerd op de 
gegevens opgeslagen in het Rijksregister van 
de natuurlijke personen op 12 februari 2011. 
 

La répartition par code d’acquisition de la 
nationalité figure ci-dessous. 
 

 De verdeling per code van nationaliteits-
verwerving ziet er als volgt uit. 

L’explication des codes est jointe en annexe  De verklaring van de codes gaat als bijlage. 
   

Code Aantal / Nombre 

10 - 

11 7.334 

12 10 

13 15 

14 1 

15 28 

16 548 

17 4 

18 162 

19 1.175 

21 296 

22 81 

23 212 

24 22 



25 13 

26 265 

27 18 

28 3 

29 6 

30 3.836 

51 7.011 

60 37 

65 8.114 

70 72 

85 - 

86 - 

87 2.102 

88 11.273 

90 161 

91 1 

00 2 
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Het aantal nationaliteitsverkrijgingen in 2010. 

In antwoord op vraag nr. 193 van 26 januari 2009 van de heer Guy D'haeseleer verstrekte de 
minister van Binnenlandse Zaken gegevens over het aantal nationaliteitsverkrijgingen voor 2008 
(Vragen en Antwoorden, Kamer, 2008-2009, nr. 55, blz. 267). 

Kan u, volgens precies dezelfde methode, de cijfers geven van het aantal 
nationaliteitsverkrijgingen, toegekend op de diverse wijzen door de wet bepaald, voor het jaar 
2010? 

 

 

 

 

 

Nombre d'acquisitions de la nationalité en 2010. 

En réponse à la question n° 193 du 26 janvier 2009 de M. Guy D'haeseleer la ministre de 
l'Intérieur a communiqué des données concernant le nombre d'acquisitions de la nationalité en 
2008 (Questions et Réponses, Chambre, 2008-2009, n° 55, p. 267). 

Pour les différents modes d'acquisition de la nationalité prévus par la loi et, selon la même 
méthode, combien de naturalisations ont été accordées au cours de l'année 2010? 

 

 

 

 



Verklaring van de codes van nationaliteitsverwerving 
 
10 door geboorte 
 

11 uit een Belgische ouder (Art. 8, § 1, 1) 
 

12 geadopteerd door een Belg (Art. 9, 1) 
 

13 staatloze (Art. 10, 1e lid) 
 

14 vondeling (verondersteld in België te zijn geboren) (Art. 10,  2e lid) 
 

15 van wie één ouder of adoptant die in België geboren is, een verklaring heeft afgelegd tot toekenning 
van de Belgische nationaliteit (Art. 11) 

 
16 geboren in België uit een ouder die zelf in België geboren is en die er gedurende vijf jaar in de loop 

van de tien jaren die aan de geboorte van het kind voorafgaan, zijn hoofdverblijf heeft gehad (Art. 
11, 1e lid) 

 
17 geboren in België en geadopteerd door een vreemdeling die zelf in België geboren is en die er zijn 

hoofdverblijfplaats heeft gehad gedurende vijf jaar in de loop van de tien jaren voorafgaand aan de 
dag waarop de adoptie uitwerking heeft; de betrokkene wordt Belg op de dag dat de adoptie 
uitwerking heeft op voorwaarde dat deze op de dag van de adoptie de leeftijd van achttien jaar niet 
bereikt heeft en niet ontvoogd is (Art. 11, 2e lid) 

 
18 geboren in België, van wie de ouders of in geval van adoptie de adoptanten, een verklaring 

afleggen tot toekenning van de Belgische nationaliteit vóór het kind twaalf jaar wordt.  De ouders of 
adoptanten moeten hun hoofdverblijfplaats in België hebben gehad gedurende de tien jaren 
voorafgaand aan de verklaring, en het kind sedert zijn geboorte (Art. 11bis, § 1) 

 
19  -  geboren in België, die er sedert zijn geboorte zijn hoofdverblijf heeft, die de leeftijd van 

achttien jaar heeft bereikt en minder dan dertig jaar oud is, en die een verklaring aflegt om de 
Belgische nationaliteit te bekomen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar 
hij zijn hoofdverblijf heeft (Art. 12bis, § 1). (tot 1 mei 2000) 

 
-   geboren in België, die er sedert zijn geboorte zijn hoofdverblijf heeft, die de leeftijd van 
achttien jaar bereikt heeft, en die een verklaring aflegt om de Belgische nationaliteit te verkrijgen 
voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft  (Art. 
12bis, § 1, 1°, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een zeker 
aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit) 

 
 

21 geboren uit een Belgische vader die in België geboren is (Belgische of vreemde moeder) (Art. 8, § 

1, 2°, a) 

 

22 geboren uit een Belgische moeder die in België geboren is (Belgische of vreemde vader) (Art. 8, § 

1, 2, a) 

 
23 van wie een ouder Belg is die in het buitenland geboren is en die binnen vijf jaar na de geboorte 

een verklaring heeft afgelegd waarin hij verzoekt om toekenning van de Belgische nationaliteit aan 

zijn kind (Art. 8, § 1, 2, b) 
 
24 van wie de vader Belg is en in het buitenland geboren is, indien het kind geen andere nationaliteit 

bezit of behoudt tot de leeftijd van 18 jaar (of ontvoogding) (Art. 8, § 1, 2, c) 

 

25 van wie de moeder Belg is en in het buitenland geboren is, indien het kind geen andere nationaliteit 

bezit of behoudt tot de leeftijd van 18 jaar (of ontvoogding) (Art. 8, § 1, 2, c) 
 

26 geadopteerd door een Belg(ische) geboren in België (Art. 9. 2, a) 
 
27 geadopteerd door een Belg(ische) geboren in het buitenland, die binnen vijf jaar na de adoptie een 

verklaring heeft afgelegd waarin hij verzoekt om toekenning van de Belgische nationaliteit aan zijn 

kind (Art. 9, 2, b) 



 
28 geadopteerd door een Belg(ische) geboren in het buitenland indien het kind geen andere 

nationaliteit bezit (Art. 9, 2, c) 

 

29 verklaring van behoud van de nationaliteit.( 01/01/95 – art. 22, § 1, 5°) 
 
30 Naturalisatie (art. 19) 

 
51 op verklaring ingevolge huwelijk (art. 16) 
 
60  door nationaliteitskeuze (art. 13  15) 
 
65 ingevolge vrijwillige verkrijging of herkrijging van de Belgische nationaliteit door een ouder of 

adoptant (Art. 12) 
 
70 door herkrijging (art. 24) 
 
85 geboren in het buitenland, die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, die een verklaring heeft 

afgelegd om de Belgische nationaliteit te verkrijgen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand 
van de plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft, en van wie één ouder op het tijdstip van de 
verklaring de Belgische nationaliteit bezit (art. 12bis, § 1, 2°) (tot 31 mei 2007) 

 
86 de vreemdeling die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, die sedert ten minste zeven jaar zijn 

hoofdverblijf in België heeft gevestigd, die voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft een verklaring heeft afgelegd om de Belgische nationaliteit 
te verkrijgen en die op het tijdstip van de verklaring toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van 
onbeperkte duur in het Rijk, of toegelaten werd om er zich te vestigen (Art. 12bis, § 1, 3°) (tot 27 
december 2006) 

 
87 de vreemdeling, die een verklaring heeft afgelegd om de Belgische nationaliteit te verkrijgen voor 

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft, en van wie 
een ouder of adoptant de Belgische nationaliteit bezit op het tijdstip van de verklaring, voor zover 
de adoptie gevolgen heeft voordat de geadopteerde de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt of 
ontvoogd is vóór die leeftijd. Indien de aangever zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft, 
moet hij aantonen werkelijke banden met zijn Belgische ouder of adoptant te hebben bewaard en 
moet deze ouder of adoptant zijn hoofdverblijfplaats in België hebben op het tijdstip van de 
verklaring (art. 12bis, § 1, 2°). (vanaf 1 juni 2007). 

 
 
88 de vreemdeling, die voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar hij zijn 

hoofdverblijf heeft een verklaring heeft afgelegd om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, die 
zich kan beroepen op zeven jaar hoofdverblijfplaats in België gedekt door een wettelijk verblijf en 
die op het tijdstip van de verklaring gemachtigd of toegelaten werd tot een verblijf van onbeperkte 
duur (art. 12bis, § 1, 3°). (vanaf 28 december 2006). 

 
 
90 bijzondere gevallen die een commentaar vergen  

(met name art. 22, 5, c a contrario en art. 28)  
 

91 door bezit van de staat (Art. 17) 
 
00  onbepaald 
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