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AANVRAAG VOOR CONSULAIR ATTEST 
 

Naam:  
Voorna(a)m(en):  

 
IK ONDERGETEKENDE WENS HET VOLGENDE CONSULAIR ATTEST AAN TE VRAGEN: 

 

Gewenste taal:    NL    FR    DE    ENG 
 

 

Attest van woonplaats 
Vermeldt het huidig of laatste adres opgenomen in het Rijksregisterdossier van de betrokkene.  
Het adres dat vermeld wordt, is dat van de woonplaats in het buitenland.  

 

Attest van woonplaats met historiek 
Vermeldt het huidig of laatste adres opgenomen in het Rijksregisterdossier van de betrokkene, evenals de 
voorgaande adressen in het ambtsgebied van het Consulaat-Generaal.  
Het adres dat vermeld wordt, is dat van de woonplaats in het buitenland. 

 

ATTEST VAN INSCHRIJVING 
Vermeldt, in tegenstelling tot het attest van woonplaats, niet het adres van de betrokkene. Dit attest kan 
afgeven worden als equivalent van het door de gemeentes afgegeven bewijs van afvoering “model 8”, dat 
het Consulaat-Generaal niet kan afleveren.  

 

ATTEST VAN GEZINSSAMENSTELLING 
Vermeldt alle gezinsleden, inbegrepen de niet-Belgische gezinsleden. Rekening houdend met de definitie 
van “gezin”, gaat het om alle personen die onder één en hetzelfde dak samenleven.  
Of zij al dan niet verwant zijn speelt geen enkele rol. 

 
ATTEST VAN NATIONALITEIT 
Aanvrager moet Belg zijn of geweest zijn.  

 

ATTEST VAN NAAMSOVEREENKOMST 
Af te geven als de familienaamnaam van een persoon in Belgisch recht anders vastgesteld is dan in het 
vreemde recht (naam die hij/zij draagt in het vreemde recht, naam vermeld op de geboorteakte, …).  
U moet hiervoor de nodige bewijsstukken voorleggen. 

 

ATTEST VAN BURGERLIJKE STAAT 
Vermeldt de burgerlijke staat van de betrokkene zoals die voorkomt in het Rijksregister – IT 120. 
Dient het attest om voorgelegd te worden aan vreemde (niet Belgische) instanties dan moet de aanvrager 
uitdrukkelijk het doeleinde vermelden. Het attest maakt melding hiervan. 

 
ATTEST VAN BEZIT VAN IDENTITEITSDOCUMENT 
Dit attest wordt afgeven indien er wordt gevraagd naar een eensluidende verklaarde kopie van het 
identiteitsdocument. 

 
Een attest kan steeds afgegeven worden aan de betrokken persoon zelf, zijn 
wettelijke vertegenwoordiger of bijzondere gemachtigde. 
In toepassing van artikel 29 45, § 1, 2° lid BW betreft het de persoon op wie het attest 
betrekking heeft, de echtgenoot/echtgenote of overlevende echtgenoot/echtgenote, 
de wettelijke vertegenwoordiger, de bloedverwanten in de opgaande lijn of 
nederdalende lijn, de erfgenamen, hun notaris en hun advocaat. 
 

Handtekening: 

 

 

 

Datum: 

 

CONSULAIR TARIEF: te betalen bij aanvraag van het Consulair Attest. 


