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1. De verwerking van binnenlandse adopties 
 

1.1. De rol van de griffier 
 
Een binnenlandse adoptie wordt steeds uitgesproken door de rechter. 
 
De ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS) dient in te staan voor de opmaak van de akte van 
adoptie, die wordt verbonden met de akten van de burgerlijke stand van de geadopteerde en van zijn 
afstammelingen (art. 368-1, § 1, 1e lid, 1e streepje en art. 1231.19, 2e lid Ger.W.). 
 
De griffier stuurt de gegevens nodig voor de opmaak van de akte van adoptie ten gevolge van de 
rechterlijke beslissing waarbij de adoptie wordt uitgesproken via de DABS1 (art. 1231.19, 1e lid 
Ger.W.) naar de bevoegde ABS. 
 
De bevoegde ABS (art. 368-1, § 2 BW) is deze van: 
- de plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister van de 
geadopteerde, of bij gebrek hieraan, van de adoptant, van de adoptanten of van één van hen, 
- of bij gebrek hieraan, van de actuele verblijfplaats in België van de geadopteerde, of bij gebrek 
hieraan, van de adoptant, van de adoptanten of van één van hen, 
- of bij gebrek hieraan, van Brussel. 
 
Het beschikkend gedeelte van het vonnis van adoptie bevat (art. 1231.15): 
1° de datum van neerlegging van het verzoekschrift tot adoptie; 
2° de naam en de voornamen van de adoptant of van de adoptanten; 
3° of de uitgesproken adoptie een gewone adoptie of een volle adoptie is; 
4° de naam en de voornamen die de geadopteerde bij de adoptie droeg en ingeval zij ingevolge de 
adoptie zijn gewijzigd, de naam en de voornamen die hij voortaan zal dragen; 
5° indien nodig, de naam en de voornamen die de afstammelingen van de geadopteerde 
niettegenstaande de adoptie bewaren. 
 

1.2. De rol van de ABS 
 

1.2.1. De controle op het voorkomen andere akten in de DABS 
 
Omdat de akte van adoptie moet worden verbonden met de andere akten van de burgerlijke stand 
van de geadopteerde en van zijn afstammelingen, controleert de ABS vooraleer hij de akte van 
adoptie opmaakt of deze akten reeds opgenomen zijn in de DABS en vraagt desgevallend om de 
volledige migratie van deze akten (afschrift- en uittrekselniveau). Enkel wanneer deze akten volledig 
in de DABS zijn opgenomen, kan de DABS automatisch de nodige verbindingen leggen. 
 
Indien de geadopteerde in het buitenland werd geboren, is de ABS bevoegd om ook de geboorteakte 
van de geadopteerde op te nemen in de DABS louter omdat de adoptie in België werd uitgesproken 
(art. 368-1, § 1, 1elid, 2e streepje BW). Indien de ABS niet beschikt over deze geboorteakte of deze 
bestaat niet, mag hij de opmaak van de akte van adoptie om die reden echter niet weigeren of 
uitstellen. Er is daartoe geen wettelijke grondslag en bovendien moet de akte van adoptie 
onmiddellijk worden opgemaakt (art. 1231.19, 2e lid Ger.W.). 
 

 
1 In afwachting dat alle griffies verbonden zijn met de DABS, is het mogelijk dat de griffier de rechterlijke 
beslissing op papier doorstuurt naar de bevoegde ABS. 
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1.2.2. Het opmaken van de akte van adoptie 
 
De ABS maakt de akte van adoptie op. 
 

De akte van adoptie vermeldt: 
 

Commentaar: 

- de naam, de voornamen, de geboorteplaats 
en de geboortedatum van de adoptanten (art. 
65, 1° BW); 
 

Deze persoonsgegevens worden teruggevonden 
in het beschikkend gedeelte van de rechterlijke 
beslissing. Indien er een verschil is tussen de 
persoonsgegevens in het beschikkend gedeelte 
versus de persoonsgegevens reeds opgenomen 
in de andere akten van deze personen in de 
DABS gelden deze laatste (bv. de tweede 
voornaam van de adoptanten wordt niet 
vermeld in het beschikkend gedeelte). 
 

- de naam, de voornamen, de geboorteplaats 
en de geboortedatum van de geadopteerde 
(art. 65, 2° BW); 
 

Deze persoonsgegevens worden teruggevonden 
in het beschikkend gedeelte van de rechterlijke 
beslissing. Indien er een verschil is tussen de 
persoonsgegevens in het beschikkend gedeelte 
versus de persoonsgegevens reeds opgenomen 
in de andere akten van deze persoon in de 
DABS gelden deze laatste (bv. de tweede 
voornaam van de geadopteerde wordt niet 
vermeld in het beschikkend gedeelte). 
 

- de nieuwe naam en, in voorkomend geval, de 
nieuwe voornaam van de geadopteerde na de 
adoptie (art. 65, 3° BW); 
 

De nieuwe naam en voornaam worden 
teruggevonden in het beschikkend gedeelte van 
de rechterlijke beslissing. 
Bij een gewone adoptie van een meerderjarige 
kan die laatste er ook voor opteren zijn 
bestaande naam te behouden (art. 353-3 BW). 
 

- de vorm van adoptie (art. 65, 4°): gewone of 
volle adoptie; 
 

Dit wordt verplicht vermeld in het beschikkend 
gedeelte van de rechterlijke beslissing. 
Bij een gewone adoptie blijft de geadopteerde 
ook tot zijn oorspronkelijke familie behoren. Bij 
volle adoptie – die enkel kan bij minderjarigen – 
worden de banden met de oorspronkelijke 
familie (op de huwelijksbeletselen na) 
verbroken als ware het kind geboren uit de 
adoptant(en), met uitzondering van de band 
met de echtgenoot, samenwonende of 
voormalige partner van de adoptant bij 
stiefouderadoptie (art. 356-1 BW). Een gewone 
adoptie kan worden herroepen, een volle 
adoptie niet. 
 

- de basis voor de opmaak van de akte (art. 41, 
§ 1, 1e lid, 5°, a) BW), met name dat het om een 
rechterlijke beslissing gaat met de benaming 

Deze gegevens worden teruggevonden op het 
voorblad van de rechterlijke beslissing. 
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van de rechterlijke instantie (rechtbank, hof 
van beroep van …), de datum van de uitspraak, 
de datum van het in kracht van gewijsde 
treden ervan en het identificatienummer van 
de rechterlijke beslissing; 
 

De datum van kracht van gewijsde wordt 
meegedeeld door de griffie (indien niet vermeld 
op te vragen bij de griffier). 

- de datum van uitwerking van de adoptie (art. 
41, § 1, 3e lid BW) OF (vanaf 1 september 2020) 
de datum van het verzoekschrift (art. 65, 6° BW 
zoals ingevoerd door art. 16 van de Wet van 31 
juli 2020 houdende diverse dringende 
bepalingen inzake Justitie); 
 

Dit is de datum van de neerlegging van het 
verzoekschrift die moet worden vermeld in het 
beschikkend gedeelte van rechterlijke beslissing 
of vooraan in het vonnis is terug te vinden. 
 
Belangrijk om weten is dat alle gevolgen van de 
binnenlandse adoptie, ingaan vanaf de datum 
van neerlegging het verzoekschrift (art. 349-1 
BW). 
De gevolgen betreffen: de naam en eventueel 
nieuwe voornaam van de geadopteerde en 
diens afstammelingen (art. 353-6 BW), de 
huwelijksbeletselen (art. 353-13 voor gewone 
adoptie en art. 161-164 voor volle adoptie), de 
toekenning (art. 9 WBN) of het verlies van de 
Belgische nationaliteit (art. 8, § 4 WBN), het 
ouderlijk gezag, het erfrecht en de 
onderhoudsplicht. 
 
De Wet van 31 juli 2020 houdende diverse 
dringende bepalingen inzake Justitie 
(inwerkingtreding 1 september 2020) voegt 
omwille van de belangrijkheid ervan de datum 
van de neerlegging van het verzoekschrift als 
zelfstandig gegeven in de akte van adoptie in 
zodat de datum van uitwerking hiervoor niet 
meer hoeft te worden gebruikt. 
 

- de naam, de voornaam en de handtekening 
van de ambtenaar van de burgerlijke stand of 
de gemachtige beambte (art. 41, § 1, 1e lid, 1° 
BW), de datum van opmaak van de akte van 
adoptie  (art. 41, § 1, 1e lid, 2° BW), de plaats 
van opmaak van de akte van adoptie (art. 41, § 
1, 1e lid, 3° BW) en het DABS-aktenummer van 
de akte van adoptie (art. 41, § 1, 1e lid, 5° BW). 
 

 

 
Het vonnis of arrest dient verplicht als wettelijke bijlage bij de akte te worden opgenomen (art. 41, § 
1 2e lid BW). 
 
Alle in de akte van adoptie vermelde personen worden geïdentificeerd aan de hand van het 
Rijksregisternummer (art. 41, § 2 BW). 
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In het geval van een volle adoptie (die normaliter de vorige afstammingsbanden teniet doet) door de 
echtgenoot of (wettelijk) samenwonende partner van een oorspronkelijke ouder (een 
stiefouderadoptie) waarbij de afstammingsbanden ten opzichte van één oorspronkelijke ouder 
bewaard blijven, is het noodzakelijk in de softwaretoepassing aan te duiden welke oorspronkelijke 
ouder niet wegvalt alvorens de akte van adoptie te ondertekenen, zodat de wijzigingen op de 
geboorteakte correct zullen verlopen. 
 
Tip: onderteken nooit een akte van adoptie, zonder de draft-versie grondig te hebben nagelezen! 
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Voorbeeld van een correct opgemaakte akte van adoptie (binnenlandse adoptie): 
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1.2.3. De controle van de verbindingen met de andere akten 
 
Hoewel de DABS automatisch zorgt voor de nodige verbindingen, is het een goede gewoonte dat de 
ABS na het ondertekenen van de adoptieakte controleert of alle wijzigingen correct zijn aangebracht 
op de bestaande akten: 

- is de adoptie vermeld op de geboorteakte van de geadopteerde; 
- is de naam, desgevallend voornaam van de geadopteerde gewijzigd in al de akten waarin de 

geadopteerde voorkomt (metadata). 
 
Ter info: 

- het uittreksel van de geboorteakte van de geadopteerde na een gewone adoptie zal zowel de 
persoonsgegevens bevatten van de oorspronkelijke ouder(s), als de persoonsgegevens van 
de adoptant(en). Er kan geen internationaal uittreksel (CIEC-Conventie 16) afgeleverd 
worden van een dergelijke geboorteakte; 

- het uittreksel van de geboorteakte van de geadopteerde na een volle adoptie zal de 
adoptanten als ouders bevatten of de adoptant met de oorspronkelijke ouder (in het geval 
van stiefouderadoptie). Er kan wel een internationaal uittreksel (CIEC-Conventie 16) 
afgeleverd worden, waarbij de velden “vader” en “moeder” worden ingevuld met de 
adoptanten. 
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Voorbeeld van een afschrift van een geboorteakte van een kind dat gewoon geadopteerd werd: 
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Voorbeeld van een uittreksel van een geboorteakte van een kind dat gewoon geadopteerd werd: 
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Voorbeeld van een afschrift van een geboorteakte van een kind dat ten volle geadopteerd werd: 
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Voorbeeld van een uittreksel van een geboorteakte van een kind dat ten volle geadopteerd werd: 
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Voorbeeld van een internationaal uittreksel (CIEC-16) van een geboorteakte van een kind dat ten 
volle geadopteerd werd: 
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1.2.4. Het overmaken van de akte van adoptie aan de federale centrale autoriteit adoptie 
(FCA) 

 
De akte van adoptie op basis van een rechterlijke beslissing tot binnenlandse adoptie, moet na 
opmaak door de ABS onmiddellijk worden overgemaakt aan de federale centrale autoriteit adoptie 
(art. 368-1, § 3 BW). Dat kan via e-mail aan adoption.int.adoptie@just.fgov.be. 
 

1.2.5. Indien nodig het aanpassen van de naam van de afstammelingen van de geadopteerde  
 
Bij de gewone adoptie2 geldt de eventuele naamsverandering van de geadopteerde als gevolg van de 
adoptie eveneens voor diens afstammelingen (indien ze diens naam dragen), zelfs geboren voor de 
adoptie (art. 353-6, 1e lid BW). 
 
Afstammelingen in de eerste graad ouder dan achttien jaar kunnen verklaren hun naam voor zichzelf 
en voor hun afstammelingen te behouden, dit wordt desgevallend vermeld in het beschikkend 
gedeelte van het vonnis (art. 353-6, 2 lid BW). 
 
Indien de rechterlijke beslissing niets vermeld over de naam van de afstammelingen van de 
geadopteerde, dienen één of meerdere akten van naamsverandering te worden opgemaakt (enkel 
indien de afstammelingen de naam van de geadopteerde dragen) op basis van de rechterlijke 
beslissing tot adoptie. 
 

1.2.6. Het aanpassen van het Rijksregister 
 
De gemeente van beheer dient te zorgen voor de nodige aanpassingen van de bevolkingsregisters en 
van daaruit van het Rijksregister. Indien de gemeente die de adoptieakte opmaakt een andere is dan 
de gemeente van beheer, brengt de eerste gemeente de andere op de hoogte. 
 
De volgende aanpassingen zijn noodzakelijk: 

- het IT 110 “afstamming in opgaande lijn” in het dossier van de geadopteerde, waardoor via 
autogeneratie vervolgens het IT114 “afstamming in nederdalende lijn” in het(de) dossier(s) 
van de adoptant(en) wordt aangepast. 
 
Code 14 wordt gebruikt voor de gewone adoptie, code 15 voor de volle adoptie. Hoewel de 
onderrichtingen van het Rijksregister de datum van de overschrijving of van de kantmelding 
als op te nemen datum voorschrijven, is het meer correct voor binnenlandse adopties de 
datum van de neerlegging het verzoekschrift te vermelden als datum van de adoptie omdat 
op deze datum alle gevolgen van de adoptie retroactief ingegaan zijn; 
 

- de naam en voornaam (IT010 met verantwoording in het IT013) indien deze wijzigen door de 
adoptie. De te weerhouden datum is deze van het IT110; 
 

- de gezinsbinding (IT140-141) indien adoptant(en) en geadopteerde op hetzelfde adres 
ingeschrevenzijn en de band met de referentiepersoon wijzigt. 
 
Zowel voor gewone als volle adoptie wordt de code 03 zoon/dochter gehanteerd, de te 
weerhouden datum is eveneens deze van het IT110; 
 

 
2 De wetgever is er niet van uitgegaan dat ten volle (dus minderjarige) geadopteerden reeds afstammelingen 
kunnen hebben. 

mailto:adoption.int.adoptie@just.fgov.be
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- de nationaliteit indien de Belgische nationaliteit toegekend of verloren gaat, de te 
weerhouden datum is eveneens deze van het IT110. 
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Voorbeeld van een Rijksregisterdossier 
 
Schermafdruk :  **.**.**=**-**, *****, ***** 
IT000 : Rijksregisternummer   
**.**.**=***-** 
IT001 : Gemeente van verblijf 
08/01/2019 ***** (*****) 
IT010 : Familienaam en voornamen  
23/07/2019 *****, ***** 
07/01/2019 *****, ***** 
IT013 : Wijziging van de naam, voornaam of adellijke titel  
23/07/2019 Arrest of vonnis (02) Verduidelijking: Volle adoptie 
IT020 : Adres van de hoofdverblijfplaats  
08/01/2019 ***** ****, **** ***** (********) ***** 
IT031 : Nationaliteit en rechtvaardiging  
08/01/2019 België (150) 
IT100 : Geboorteplaats 
08/01/2019 ***** (*****) Akte: ***** Tijdstip: **:** 
IT101 : Geboortedatum  
08/01/2019 20190108 Bewijs: Geboorteakte (00) 
IT110 : Afstamming  
23/07/2019 Volle adoptie (15) Ouders: ***** ***** (***********) , ***** ***** (***********) 
Plaats akte: ***** (*****) 
08/01/2019 Afstamming van moederszijde (vermelding in de akte van geboorte) (12) Ouder: 
***** ***** (***********) 
IT120 : Burgerlijke staat  
08/01/2019 Ongehuwd 
IT141 : Gezinslid 
23/07/2019 Dochter (03) ***** ***** (***********) 
08/01/2019 Geen verwante (12) ***** ***** (***********) Gesupprimeerd op: 23-07-2019 
IT253 : Collectedatum  
18/01/2019 18/01/2019 
IT210 : Vermelding van het register  
14/06/2019 Bevolkingsregister (2) 
IT254 : Datum laatste bijwerking  
09/04/2020 09/04/2020 
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2. De verwerking van buitenlandse adopties 
 

2.1. De rol van de federale centrale autoriteit adoptie (FCA) 
 

2.1.1. De exclusieve bevoegdheid van de FCA 
 
Vooraf is het van het grootste belang te onderstrepen dat sinds de hervorming van de adoptie, in 
werking getreden op 1 september 2005, de ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS) – in 
tegenstelling tot andere buitenlandse akten en beslissingen – geen enkele rol speelt in de 
beoordeling van de buitenlandse geboorteakte of buitenlandse adoptiebeslissing van de 
geadopteerde. Enkel de federale centrale autoriteit adoptie (FCA) van de FOD Justitie is bevoegd om 
een buitenlandse adoptie (en de erbij horende geboorteakte en adoptiebeslissing) te beoordelen. 
 
In de praktijk wordt de ABS meestal geconfronteerd met een buitenlandse adoptie waarbij een 
minderjarig kind dat uit het buitenland overkomt is betrokken. Nochtans zijn er ook andere cases 
mogelijk: 

- de buitenlandse adoptie kan evenzeer een meerderjarige geadopteerde of adoptant 
betreffen, waarbij slechts één persoon inschrijving in België heeft; 

- een burger overhandigt een buitenlandse geboorteakte en/of adoptiebeslissing met het 
verzoek er Belgische akten van te maken, daterend van voor de hervorming van de adoptie 
en de adoptie is destijds reeds erkend geworden in België (opgenomen in het Rijksregister); 

- een burger overhandigt een buitenlandse geboorteakte en/of adoptiebeslissing in een ander 
dossier (bv. huwelijk, erkenning of nationaliteit) en de adoptie werd nooit eerder erkend in 
België (denk bv. aan een vreemdeling die als kind werd geadopteerd en pas veel later zich in 
België vestigde of bv. een persoon die een geboorteakte voorlegt en zelf niet op de hoogte 
was van de adoptie). 

 
In al deze situaties kan de ABS niet overgaan tot de erkenning van de adoptie (met in begrip het 
inschrijven ervan in de bevolkingsregisters/Rijksregister) of tot het opmaken van een geboorteakte 
op basis van een buitenlandse akte en/of een adoptieakte op basis van een buitenlandse 
akte/beslissing zonder dat de FCA eerst gevat wordt. De verzoeker moet worden doorverwezen naar 
de FCA alvorens er conclusies inzake de staat van de betrokkene uit te trekken. 
 
Een buitenlandse beslissing inzake adoptie kan steeds nog worden voorgelegd aan de federale 
centrale autoriteit op verzoek van de betrokkenen met het oog op het opmaken van het attest voor 
de ambtenaar van de burgerlijke stand, zelfs indien de adoptie dateert van voor de hervorming van 
de adoptie, of zelfs wanneer de adoptie reeds in België onder het oude stelsel werd erkend (concreet 
door de gemeente in het Rijksregister). 
 
Hieruit volgt ten slotte eveneens dat de FCA het laatste woord heeft over hoe de buitenlandse 
geboorteakte en adoptiebeslissing moet worden erkend. Dat is van belang bij het opmaken van de 
akten op basis van de buitenlandse akte/beslissing. Het is niet meer de ambtenaar van de burgerlijk 
stand die de akte of beslissing analyseert, maar de FCA. 
 

2.1.2. Overzending door de FCA aan de ABS 
 
De ABS is alleen bevoegd een geboorteakte op basis van de buitenlandse geboorteakte en een akte 
van adoptie op basis van de buitenlandse adoptiebeslissing en het attest van de FCA op te maken 
indien de adoptie door de FCA is erkend. Daarom voorziet de nieuwe wetgeving (Wet van 18 juni 
2018 in werking getreden op 31 maart 2019) dat de FCA wanneer is voldaan aan de voorwaarden 



17 
 

voor de erkenning in België van een in een andere Staat gewezen beslissing houdende 
totstandkoming, omzetting, herroeping of herziening van een adoptie, de gegevens nodig voor de 
opmaak van de akte van adoptie en de akte van geboorte op basis van de buitenlandse akte via de 
DABS3 naar de ABS stuurt (art. 367-2 BW). 
 
Het zal dus niet meer de burger zijn die zich bij de ABS aanbiedt4, maar de FCA stuurt steeds zelf alle 
gegevens aan de bevoegde ABS wanneer een buitenlandse adoptie wordt erkend. 
 
De bevoegde ABS (art. 368-1, § 2 BW) is deze van: 
- de plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister van de 
geadopteerde, of bij gebrek hieraan, van de adoptant, van de adoptanten of van één van hen, 
- of bij gebrek hieraan, van de actuele verblijfplaats in België van de geadopteerde, of bij gebrek 
hieraan, van de adoptant, van de adoptanten of van één van hen, 
- of bij gebrek hieraan, van Brussel. 
 
De FCA bezorgt aan de ABS: 

- een scan van de buitenlandse geboorteakte en eventuele beëdigde vertaling, die de bijlage 
wordt van de geboorteakte op basis van de buitenlandse akte 
indien mogelijk wordt zowel een scan van de geboorteakte voor adoptie als van de 
geboorteakte na adoptie bezorgd5; 

- een scan van de buitenlandse adoptiebeslissing en eventuele beëdigde vertaling, die de 
bijlage wordt van de adoptieakte op basis van de buitenlandse beslissing; 

- in voorkomend geval een verklaring van keuze van naam; 
- het attest ter attentie van de ambtenaar van de burgerlijke stand dat de volgende gegevens 

bevat: 
o de datum van de erkenning van de buitenlandse adoptie door de FCA 
o of het een gewone of volle adoptie betreft 
o de inlichtingen betreffende de buitenlandse beslissing: 

▪ datum van de beslissing 
▪ datum van uitwerking 
▪ autoriteit 
▪ plaats 
▪ land 

o de inlichtingen betreffende de geadopteerde en de adoptanten 
▪ geadopteerde6: 

• naam 

• voornamen 

• geboortedatum 

• geboorteplaats 
▪ nieuwe naam van de geadopteerde7: 

• naam 
o deel 1 
o deel 2 

 
3 Voorlopig gebeurt dit via mail. 
4 Voor 31 maart 2019 was de overschrijving van de vreemde geboorteakte en adoptiebeslissing facultatief. 
5 In vele landen wordt de historische geboorteakte niet meer afgeleverd en zal er enkel een geboorteakte na 
adoptie, met niet zelden als namen van de ouders de namen van de adoptanten, worden afgeleverd. 
6 De persoonsgegevens van de geadopteerde vóór de adoptie. 
7 Het gaat om de naam bepaald op grond van de artikelen 37 tot 39 van de wet van 16 juli 2004 houdende het 
Wetboek van internationaal privaatrecht. In sommige gevallen is het dus mogelijk dat dit niet de hem krachtens 
de adoptieakte toegekende naam is. 
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▪ nieuwe voornamen van de geadopteerde 
▪ adoptant(en): 

• adoptant/adoptante 1: 
o adellijke titel 
o naam 
o voornamen 
o geboortedatum 
o geboorteplaats 

• adoptant/adoptante 2: 
o adellijke titel 
o naam 
o voornamen 
o geboortedatum 
o geboorteplaats; 
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Voorbeeld van het attest ter attentie van de ambtenaar van de burgerlijke stand: 
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Het attest kan in het interne gemeentelijk dossier bewaard blijven, het is geen bijlage bij een DABS-
akte en heeft geen autonome juridische waarde. 
 
Variant 
 
Indien de erkenning van de buitenlandse adoptie wordt betwist voor de rechtbank, stuurt de griffier 
aan de bevoegde ABS de gegevens nodig voor de opmaak van de akte van adoptie ten gevolge van 
dit vonnis, met vermelding van de datum van het in kracht van gewijsde treden, alsook, voor zover 
mogelijk, de gegevens nodig voor de akte van geboorte op basis van de buitenlandse akte, voor zover 
deze nog niet opgenomen zijn in de DABS, waarna de ABS de akte van adoptie en indien mogelijk de 
akte van geboorte – in zoverre niet reeds in de DABS – opmaakt (art. 367-3, § 2 BW).8  
 
 

2.2. De rol van de ABS 
 

2.2.1. De controle op het voorkomen andere akten in de DABS 
 
Indien het een buitenlandse adoptie betreft van een minderjarige die pas werd overgebracht naar 
België, is deze controle niet nodig. In sommige gevallen (zie de cases onder 2.1.1.), kunnen er echter 
reeds Belgische akten van de burgerlijke stand van de geadopteerde en van zijn afstammelingen 
voorkomen. 
 
Omdat de akte van adoptie moet worden verbonden met de andere akten van de burgerlijke stand 
van de geadopteerde en van zijn afstammelingen, controleert de ABS vooraleer hij de akte van 
geboorte en de akte van adoptie opmaakt of deze akten reeds opgenomen zijn in de DABS en vraagt 
desgevallend om de volledige migratie van deze akten (afschrift- en uittrekselniveau). Enkel wanneer 
deze akten volledig in de DABS zijn opgenomen, kan de DABS automatisch de nodige verbindingen 
leggen. 
 

2.2.2. Het opmaken van de akte van geboorte 
 
De ABS maakt eerst de akte van geboorte op basis van de buitenlandse akte op, vervolgens de akte 
van adoptie. Enkel op die manier kan de DABS automatische de nodige verbindingen tussen beide 
akten leggen. 
 
Indien de FCA twee geboorteakten meestuurde: één voor de adoptie en één na de adoptie, wordt de 
geboorteakte voor de adoptie als basis gebruikt.9 
 

De akte van geboorte vermeldt: 
 

Commentaar: 

- de geboortedatum, de geboorteplaats, het 
uur van geboorte, het geslacht, de naam en de 
voornamen van het kind (art. 44, 1° BW); 
 

Deze persoonsgegevens (behalve het geslacht 
en het geboorteuur) worden overgenomen uit 
het vak “inlichtingen betreffende de 
geadopteerde”, subvak “geadopteerde” in het 
attest van de FCA ter attentie van de ambtenaar 
van de burgerlijke stand.10  

 
8 Indien de geboorteakte niet gelegaliseerd is maar de rechtbank deze wel erkent, wordt de akte van geboorte 
opgemaakt. 
9 De bedoeling is immers de historiek vast te leggen in de DABS. 
10 Merk op dat de voorliggende geboorteakte niet steeds de persoonsgegevens voor adoptie vermelt 
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Het geslacht en het geboorteuur komen uit de 
buitenlandse geboorteakte. 
Indien het geboorteuur niet bekend is blijft dit 
veld blanco. 
 

- de naam, de voornamen, de geboortedatum 
en de geboorteplaats van de moeder en van de 
vader, indien de afstamming langs vaderszijde 
vaststaat, of van de meemoeder, indien de 
afstamming langs haar zijde vaststaat (art. 44, 
2° BW); 
 

Het gaat om de persoonsgegevens van de 
oorspronkelijke ouders, in geen geval mogen de 
adoptanten hier ingevuld worden (ook al staan 
ze als dusdanig op de buitenlandse akte 
vermeld). 
Deze persoonsgegevens worden in eerste 
instantie opgezocht in de buitenlandse 
geboorteakte. Indien de buitenlandse 
geboorteakte deze niet bevat maar de 
buitenlandse adoptiebeslissing wel, worden ze 
van de adoptiebeslissing overgenomen. 
Indien uit de buitenlandse geboorteakte of uit 
de buitenlandse adoptiebeslissing blijkt dat het 
kind vondeling was, wordt de akte van geboorte 
van een vondeling op basis van de buitenlandse 
akte opgemaakt. 
Indien de oorspronkelijke ouders onbekend 
blijven, wordt de geboorteakte zonder de 
gegevens van moeder-vader/meemoeder 
opgemaakt, enkel de gegevens van het kind 
worden dan vermeld. 
Volg indien de oorspronkelijke ouders kunnen 
vermeld worden de gewone regels indien een 
persoonsgegeven ontbreekt: #NoName indien 
familienaam ontbreekt, #NoFirstName indien 
voornaam ontbreekt, geschatte fictieve 
geboortedatum die niet weergegeven wordt 
indien geboortedatum ontbreekt, 
geboorteplaats onbekend indien 
geboorteplaats ontbreekt. 
 

- de basis voor de opmaak van de akte (art. 41, 
§ 1, 1e lid, 5°, d) BW), met name dat het om een 
buitenlandse akte gaat, alsook de autoriteit die 
de akte heeft opgemaakt en de datum en 
plaats van opmaak; 
 

Deze gegevens worden teruggevonden in de 
buitenlandse akte. Wees kort en accuraat bij de 
benaming van de autoriteit en beperk je tot de 
eigenlijke plaats van opmaak zonder 
administratieve onderverdelingen. 

- de naam, de voornaam en de handtekening 
van de ambtenaar van de burgerlijke stand of 
de gemachtige beambte (art. 41, § 1, 1e lid, 1° 
BW), de datum van opmaak van de akte van 
geboorte (art. 41, § 1, 1e lid, 2° BW), de plaats 
van opmaak van de akte van geboorte (art. 41, 
§ 1, 1e lid, 3° BW) en het DABS-aktenummer 
van de akte van geboorte (art. 41, § 1, 1e lid, 5° 
BW). 
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De scan van de buitenlandse akte inclusief de eventuele beëdigde vertaling dient als bijlage in de 
DABS te worden opgenomen (art. 368-1, § 1, 2e lid BW). 
 
Alle in de geboorteakte vermelde personen worden geïdentificeerd aan de hand van het 
Rijksregisternummer (art. 41, § 2 BW). Indien de geadopteerde, diens ouders of de adoptanten nog 
niet over een Rijksregisternummer beschikt, wordt een collecte voor een niet-verblijfhouders 
uitgevoerd zodat een Rijkregisternummer gecreëerd wordt. 
 
Tip: onderteken nooit een akte van geboorte, zonder de draft-versie grondig te hebben nagelezen! 
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Voorbeeld van een correct opgemaakte akte van geboorte op basis van de buitenlandse akte (met 
oorspronkelijke ouders): 
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Voorbeeld van een correct opgemaakte akte van geboorte op basis van de buitenlandse akte 
(zonder oorspronkelijke ouders): 
 

 

 
 

 

  



26 
 

2.2.3. Het opmaken van de akte van adoptie 
 
De ABS maakt vervolgens de akte van adoptie op basis van de buitenlandse adoptiebeslissing op en 
dit met de gegevens uit het attest van de FCA. 
 

De akte van adoptie vermeldt: 
 

Commentaar: 

- de naam, de voornamen, de geboorteplaats 
en de geboortedatum van de adoptanten (art. 
65, 1° BW); 
 

Deze persoonsgegevens worden overgenomen 
uit het vak “inlichtingen betreffende de 
adoptanten” in het attest van de FCA ter 
attentie van de ambtenaar van de burgerlijke 
stand.  
Ze worden niet overgenomen uit de vreemde 
adoptiebeslissing. 
 

- de naam, de voornamen, de geboorteplaats 
en de geboortedatum van de geadopteerde 
(art. 65, 2° BW); 
 

Deze persoonsgegevens worden overgenomen 
uit het vak “inlichtingen betreffende de 
geadopteerde”, subvak “geadopteerde” in het 
attest van de FCA ter attentie van de ambtenaar 
van de burgerlijke stand.  
Ze worden niet overgenomen uit de vreemde 
adoptiebeslissing. 
 

- de nieuwe naam en, in voorkomend geval, de 
nieuwe voornaam van de geadopteerde na de 
adoptie (art. 65, 3° BW); 
 

De nieuwe naam (desgevallend deel 1 en deel 
2) en voornaam worden overgenomen uit het 
vak “inlichtingen betreffende de 
geadopteerde”, subvakken “nieuwe naam van 
de geadopteerde”en “nieuwe voornaam van de 
geadopteerde” in het attest van de FCA ter 
attentie van de ambtenaar van de burgerlijke 
stand. 
Ze worden niet overgenomen uit de vreemde 
adoptiebeslissing. 
 

- de vorm van adoptie (art. 65, 4°): gewone of 
volle adoptie; 
 

Dit gegeven wordt overgenomen uit het attest 
van de FCA ter attentie van de ambtenaar van 
de burgerlijke stand (wordt helemaal bovenaan 
vermeld). 
Het wordt niet overgenomen uit de vreemde 
adoptiebeslissing. 
 

- in voorkomend geval, de datum van de 
erkenning van de buitenlandse adoptie door 
de federale centrale autoriteit; 
 

Dit gegeven wordt overgenomen uit het attest 
van de FCA ter attentie van de ambtenaar van 
de burgerlijke stand (wordt helemaal bovenaan 
vermeld). 
Indien het om een adoptie gaat van voor de 
inwerkingtreding van de hervorming van de 
adoptie (1 september 2005), is er geen datum 
van erkenning (enkel een datum van registratie, 
die niet overgenomen wordt). 
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- de basis voor de opmaak van de akte (art. 41, 
§ 1, 1e lid, 5°, e) BW), met name dat het om een 
buitenlandse rechterlijke of administratieve 
beslissing gaat, alsook de buitenlandse 
autoriteit die de beslissing heeft genomen en 
de datum van de beslissing; 
 

Deze gegevens worden overgenomen uit het 
vak “de inlichtingen betreffende de 
buitenlandse beslissing” in het attest ter 
attentie van de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de FCA. 
Ze worden niet overgenomen uit de vreemde 
adoptiebeslissing. 
. 

- de datum van uitwerking van de adoptie (art. 
41, § 1, 3e lid BW); 
 

Dit gegeven worden overgenomen uit het vak 
“de inlichtingen betreffende de buitenlandse 
beslissing”, veld “datum van uitwerking” in het 
attest van de FCA ter attentie van de ambtenaar 
van de burgerlijke stand. 
Deze datum wordt niet overgenomen uit de 
vreemde adoptiebeslissing. Er moet geen 
rekening worden gehouden met eventuele 
andere data in die beslissing zoals 
beslissingsdatum, kracht van gewijsde, … Het 
gaat ook niet om de datum van de erkenning 
van de buitenlandse adoptie door de FCA. De 
datum van uitwerking is de datum vastgesteld 
post factum door de FCA, waarop volgens het 
buitenlands recht de gevolgen van de adoptie 
zijn beginnen lopen. 
 
Belangrijk om weten is dat alle gevolgen van de 
buitenlandse adoptie, ingaan vanaf deze datum. 
 
De gevolgen betreffen: de naam en eventueel 
nieuwe voornaam van de geadopteerde en 
diens afstammelingen (art. 353-6 BW), de 
huwelijksbeletselen (art. 353-13 voor gewone 
adoptie en art. 161-164 voor volle adoptie), de 
toekenning (art. 9 WBN) of het verlies van de 
Belgische nationaliteit (art. 8, § 4 WBN), het 
ouderlijk gezag, het erfrecht en de 
onderhoudsplicht. 
 

- de naam, de voornaam en de handtekening 
van de ambtenaar van de burgerlijke stand of 
de gemachtige beambte (art. 41, § 1, 1e lid, 1° 
BW), de datum van opmaak van de akte van 
adoptie  (art. 41, § 1, 1e lid, 2° BW), de plaats 
van opmaak van de akte van adoptie (art. 41, § 
1, 1e lid, 3° BW) en het DABS-aktenummer van 
de akte van adoptie (art. 41, § 1, 1e lid, 5° BW). 
 

 

 
De buitenlandse adoptiebeslissing dient verplicht als wettelijke bijlage bij de akte te worden 
opgenomen (art. 41, § 1 2e lid BW). 
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Alle in de akte van adoptie vermelde personen worden geïdentificeerd aan de hand van het 
Rijksregisternummer (art. 41, § 2 BW). Kreeg je T-nummers bij de opmaak van de akte van geboorte 
bij de collecte van een niet-verblijfhouder, doe dan eerst manueel de collecte en vraag de helpdesk 
het T-nummer in de geboorteakte te vervangen door het bekomen Rijksregisternummer. 
 
Tip: onderteken nooit een akte van adoptie, zonder de draft-versie grondig te hebben nagelezen! 
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Voorbeeld van een akte van adoptie op basis van een buitenlandse adoptiebeslissing: 
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Voorbeeld van een attest ter attentie van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de FCA en 
een correct opgemaakte akte van adoptie (buitenlandse adoptie) met verbindingen tussen beide: 
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2.2.4. De controle van de verbindingen met de geboorteakte en eventueel andere akten 
 
Hoewel de DABS automatisch zorgt voor de nodige verbindingen, is het een goede gewoonte dat de 
ABS na het ondertekenen van de adoptieakte controleert of alle wijzigingen correct zijn aangebracht 
op de bestaande akten: 

- is de adoptie vermeld op de geboorteakte van de geadopteerde; 
- is de naam, desgevallend voornaam van de geadopteerde gewijzigd in al de akten waarin de 

geadopteerde desgevallend reeds voorkomt. 
 
Zie ook 1.2.3. 
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Voorbeeld van een afschrift van een geboorteakte van een kind dat gewoon geadopteerd werd: 
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Voorbeeld van een uittreksel van een geboorteakte van een kind dat gewoon geadopteerd werd: 
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Voorbeeld van een afschrift van een geboorteakte van een kind dat ten volle geadopteerd werd: 
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Voorbeeld van een uittreksel van een geboorteakte van een kind dat ten volle geadopteerd werd: 
 

 
 
  



36 
 

Voorbeeld van een internationaal uittreksel (CIEC-16) van een geboorteakte van een kind dat ten 
volle geadopteerd werd: 
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2.2.5. Het overmaken van de akte van adoptie aan de federale centrale autoriteit adoptie 
(FCA) 

 
De akte van adoptie, moet na opmaak door de ABS onmiddellijk worden overgemaakt aan de 
federale centrale autoriteit adoptie (art. 367-2, 2e lid en 368-1, § 3 BW). Dat kan via e-mail aan 
adoption.int.adoptie@just.fgov.be. 
 

2.2.6. Het aanpassen van het Rijksregister 
 
Vanaf dat de ambtenaar van de burgerlijke stand het attest van de FCA ter attentie van de 
ambtenaar van de burgerlijke stand in bezit heeft, kan de geadopteerde op die basis reeds 
ingeschreven worden op het adres van de adoptant(en) in de bevolkingsregisters en dit zonder 
woonstcontrole (Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters, 
randnr. 76, j).11  
 
Bij de opmaak van de geboorteakte en de akte van adoptie, dient de gemeente van beheer er voor te 
zorgen dat het eventueel reeds gecollecteerde rijksregisternummer wordt ingegeven in de DABS en 
dat vervolgens het volledige dossier van de geadopteerde wordt bijgewerkt met alle historische 
gegevens: 
 

- naam en voornaam vóór en na adoptie (IT010 en IT013 voor de wijziging): de datum van de 
nieuwe naam en voornaam van de geadopteerde is de datum van uitwerking opgenomen in 
de akte van adoptie; 

- IT 110 “afstamming in opgaande lijn” zowel vóór als na adoptie (indien onbekende ouders zal 
code 18 onbekende afstamming moeten gebruikt worden): de datum van de adoptie is de 
datum van uitwerking opgenomen in de akte van adoptie; 

- de nationaliteit IT031 zowel vóór als na de adoptie: ook hier is de datum van uitwerking van 
belang voor als eventuele toekenningsdatum van de Belgische nationaliteit (art. 9 WBN) 

- het IT 120 “burgerlijke staat” wordt op “ongehuwd” gezet indien de geadopteerde de 
minimumleeftijd tot huwen nog niet bereikte. 

 
 
  

 
11 Deze piste blijft interessant (bv. naar mutualiteit toe, voorwaarde voor adoptieverlof) indien om een of 
andere reden de opmaak van de akte van geboorte en van de akte van adoptie niet onmiddellijk kan gebeuren. 

mailto:adoption.int.adoptie@just.fgov.be
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Voorbeeld van een Rijksregisterdossier: 
 
Schermafdruk : **.**.**=**-**, *****, ***** 
IT000 : Rijksregisternummer  
**.**.**=**-** 
IT001 : Gemeente van verblijf  
12/09/2019 ***** (*****) 
IT006 : Land en plaats van herkomst 
12/09/2019 ***** (***) 
IT010 : Familienaam en voornamen 
14/07/2019 *****, ***** 
18/12/2015 *****, ***** 
IT013 : Wijziging van de naam, voornaam of adellijke titel  
14/07/2019 Voorlegging van officieel stuk (08) Verduidelijking: Adoptie BS ***** 
IT020 : Adres van de hoofdverblijfplaats  
12/09/2019 ***** ****, **** **** ***** (********) ***** 
IT031 : Nationaliteit en rechtvaardiging  
14/07/2019 België (150) 
18/12/2015 ***** (***) 
IT100 : Geboorteplaats  
18/12/2015 ***** (*****) 
IT101 : Geboortedatum  
18/12/2015 20151218 Bewijs: Uittreksel uit de registers van de Burgerlijke Stand afgeleverd door 
de 
plaatselijke overheid van het land van herkomst. (04) 
IT110 : Afstamming  

14/07/2019 Adoptie (14) Ouders: ***** ***** (***********) , ***** ***** (***********) Plaats 

akte: ***** (*****) 

18/12/2015 Onbepaalde afstamming. (19) Ouders: ***** ***** (***********) , ***** ***** 

(***********)  
IT120 : Burgerlijke staat  
18/12/2015 Ongehuwd 
IT141 : Gezinslid  
12/09/2019 Dochter (03) ***** ***** (***********) 
IT210 : Vermelding van het register  
12/09/2019 Bevolkingsregister (2) 
IT253 : Collectedatum 15/09/2019 15/09/2019 
IT254 : Datum laatste bijwerking 08/01/2020 08/01/2020 
 

 
 


