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6.2 Homologatie van een akte van bekendheid (artikel 72 BW) en beëdigde verklaring (art.
72bis BW)
6.3. Verklaring van afwezigheid (artikel 118 e.v. BW en 1226 e.v. Ger.W.)
6.4. Gerechtelijke verklaring van overlijden (art. 126 BW en art. 1226 e.v. Ger.W.)
6.5. Nietigverklaring van het huwelijk (artikel 180 e.v. BW) of van de wettelijke samenwoning (art.
1476 quinquies BW)
6.6. Erkenning van vreemde (huwelijks-, geboorte-…)
echtscheidingsvonnissen) (art. 23 WIPR of Brussel II bis Vo)

akten

of

vonnissen

(b.v.

6.7. Verzet tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om het huwelijk te
voltrekken (art. 167 BW) of de verklaring van wettelijke samenwoning te melden (art. 1476quater BW)
6.8. Beroep tegen het verzet tot afgifte van een attest geen huwelijksbeletsel (art. 71 consulair
wetboek)
6.9. Onmogelijkheid tot uitoefening van het ouderlijk gezag (art. 389 BW)
6.10. Betwisting vaderschap (art. 318 BW)
6.11. Machtiging tot vaderlijke erkenning bii weigering van voorafgaande toestemming (artikel 329bis
BW)
6.12. Onderzoek naar het vaderschap (artikel 322 e.v. BW) en het meemoederschap (art. 325/8 BW)
6.13. Betwisting vaderlijke erkenning (artikel 330 BW)
6.14. Onderhoudsvordering tegen de vermoedelijke vader (artikel 336 BW)
6.15. Adoptie van een meerderjarige (artikel 343 e.v. BW)
6.16. Onbeheerde nalatenschap (artikel 811 tot 813 BW)
6.17. Vorderingen van de echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en verplichtingen en hun
huwelijksvermogensstelsel (artikel 1253 e.v. B.W.)
6.18. Verbetering van akten van de burgerlijke stand (art. 1383 e.v. Ger.W.)
6.19. Bepaalde verkopingen van onroerende goederen (artikel 1189 e.v. Ger.W.)
6.20. Verzoek tot het bekomen van het statuut van staatloze
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1. eenzijdig verzoekschrift
Vormvereisten art. 1026 Ger.W. op straffe van nietigheid.
Het verzoekschrift dient ondertekend te zijn door een advocaat.
Te voegen stukken:
Indien men in een verzoekschrift stelt kosteloze rechtsbijstand te hebben verkregen
dan moet een kopie van de beschikking kosteloze rechtsbijstand bij de stukken
worden gevoegd.
1.1. verzoekschrift tot aanvraag tweede grosse :
een kopie van het origineel vonnis waarvan men een tweede grosse wenst te bekomen
1.2. verzoekschrift tot aanstelling van een voogd ad hoc :
een (recent) attest van woonst van de minderjarige
1.3. verzoekschrift tot uitzetting krakers
- een proces-verbaal van vaststelling door de gerechtsdeurwaarder (waarbij de
gerechtsdeurwaarder vaststelt dat krakers aanwezig zijn op het adres en waarbij hij zijn
poging vaststelt om de identiteit van de krakers te kennen)
- een attest van de gemeente met de personen die op het adres ingeschreven staan of de
melding dat niemand ingeschreven is op dat adres
1.4. verzoek tot het bekomen van kosteloze rechtsbijstand
- stukken met betrekking tot de (ontoereikende) inkomsten
- om verzet aan te tekenen tegen een verstekvonnis : een kopie van de betekening van het
verstekvonnis
- om een attest niet-verhaal te verkrijgen : een kopie van het strafvonnis
1.5. verzoekschrift tot aanstelling beheerder ad hoc
- attest overlijden,
- indien overledene het pand huurde dat moet vrijgemaakt worden, een kopie van het
huurcontract
1.6. verzoekschrift beëindiging mandaat beheerder ad hoc
-inventaris goederen van de overledene
-overzicht van de gepresteerde diensten
-eventueel de beschikking waarbij een curator werd aangesteld
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2. Onderhoudsvorderingen
2.1. Stukken in verband met de inkomsten/lasten van partijen:
a) beroepsinkomen/vervangingsinkomen:
Werknemers en ambtenaren:
-

laatste aanslagbiljet personenbelasting
laatste jaarloonfiche (fiche 281)
loonfiches laatste drie maanden
netto vakantiegeld
netto eindejaarspremie of andere premies
stukken betreffende voordelen in natura (vb. maaltijdcheques, bedrijfswagen,
hospitalisatieverzekering, computer, GSM, … enz.)
Zelfstandigen, vrije beroepen:
- laatste aanslagbiljet personenbelasting
- detail van de fiscaal ingebrachte beroepskosten
Bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen:
- jaarrekening, i.e. balans, resultatenrekening en toelichting
- interne jaarrekening
- tussentijdse proef- en saldibalans
- jaarverslag/verslag van de commissaris
Genieters van een vervangingsinkomen (werkloosheidsvergoeding, ziekte- en
invaliditeitsuitkering, leefloon, pensioen, … enz.)
-

attest van de uitbetalingsinstelling (RVA, mutualiteit, pensioenkas, OCMW)
inzake de aard van de vergoeding, dagbedrag, gemiddeld maandbedrag en de
periode gedurende dewelke uitkering werd betaald en nog zal worden betaald

b) stukken inzake inkomsten uit roerende en/of onroerende goederen:
-

beleggingen

-

huurinkomsten

c) stukken in verband met collectieve schuldenregeling
d) schulden (eigen of gemeenschappelijk):
-

hypothecaire leningen (aflossingstabel – duurtijd van de lening)

-

huurlasten (kopie huurcontract)

-

autofinanciering (contract met aflossingstabel & duurtijd van de lening)

-

onderhoudsgelden voor kinderen uit andere relaties of voor ex-echtgenoten

2.2. informatie en stukken in verband met de kinderen
-

eigen inkomsten kinderen

-

kinderbijslag/sociale voordelen/studiebeurs
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-

studies van de kinderen en daaraan verbonden kosten: vervoerabonnement,
internaatskosten, voor- en naschoolse opvang, studiemateriaal… enz.

-

hobby’s kinderen en daaraan verbonden kosten

Aan partijen wordt gevraagd om voormelde informatie te verwerken in hun conclusies
met precieze verwijzing naar de afzonderlijke genummerde stukken.
Aan bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen wordt gevraagd om bij de
neergelegde stukken de volgende inlichtingen te verschaffen m.b.t. de
vennootschap(pen):
-

publicaties in het Belgisch staatsblad
lijst van de huidige bestuurders/identiteit van de huidige zaakvoerder

Toelichting wordt
resultatenrekening:

gevraagd

bij

de

volgende

rubrieken

op

balans

en

ACTIVA:
Materiële vaste activa
- Terreinen en gebouwen (22): maakt de gezinswoning hier deel van uit?
- Rollend materiaal (24): maakt de gezinswagen hier deel van uit?
Vlottende activa:
-

Overige vorderingen (41) R/C: zaakvoerder

PASSIVA:
Eigen vermogen
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Schulden
Overige schulden (47/48): samenstelling van deze rubriek?
RESULTATENREKENING:
Bedrijfsresultaten:
- Omzet: bedrag van de omzet?
Bedrijfskosten:
-

Handelsgoederen: bedrag?
Diensten en diverse goederen: samenstelling en bedrag?
Bezoldigingen: aan wie worden deze uitbetaald?
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3. Vordering tot echtscheiding
3.1 Overzicht van de stukken die moeten gevoegd worden bij een vordering tot
echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting – zie artikel 1254 Ger.W. :
1. een bewijs van identiteit, van nationaliteit en van de inschrijving in het bevolkings-,
vreemdelingen- of wachtregister van ieder van de partijen en van de eventuele kinderen,
meer bepaald de minderjarige ongehuwde en niet ontvoogde kinderen waarvan beide
echtgenoten de ouders zijn, de kinderen die zij hebben geadopteerd, de kinderen van een
van hen die de andere heeft geadopteerd, elk kind van elk van de echtgenoten waarvan de
afstamming is vastgesteld, evenals elk kind dat ze samen opvoeden,
2. de akten van geboorte van de hierboven vermelde kinderen,
3. een voor eensluidend verklaard afschrift van de laatste huwelijksakte en van de laatste
huwelijksovereenkomst,
4. indien deze verschilt met de verblijfplaats die in het Rijksregister is vermeld, het bewijs
van de huidige verblijfplaats of, in voorkomend geval, een bewijs van de gewone
verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden.
Indien de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de griffie om
een voor eensluidend verklaarde vertaling ervan verzoeken.
3.2 Overzicht van de stukken te voegen bij een verzoekschrift tot echtscheiding door
onderlinge toestemming – zie artikel 1288 bis Ger.W. :
De vordering tot echtscheiding door onderlinge toestemming wordt neergelegd ter griffie van
de rechtbank van eerste aanleg, naar keuze van de echtgenoten.
Van het verzoekschrift en de bijlagen worden een origineel en twee afschriften neergelegd.
Wanneer de echtgenoten geen kinderen hebben, volstaat één afschrift.
Het origineel van het verzoekschrift wordt door beide echtgenoten of door ten minste een
advocaat of notaris ondertekend.
Als bijlagen bij het verzoekschrift worden neergelegd :
1. de overeenkomsten opgesteld met toepassing van de artikelen 1287 en 1288 Ger.W.,
2. in voorkomend geval, de boedelbeschrijving die in artikel 1287, tweede lid Ger.W., wordt
bedoeld,
3. een uittreksel uit de akten van geboorte en uit de akte van huwelijk van de echtgenoten,
4. een uittreksel uit de akten van geboorte van de kinderen, meer bepaald de minderjarige
ongehuwde en niet ontvoogde kinderen waarvan beide echtgenoten de ouders zijn, de
kinderen die zij hebben geadopteerd, de kinderen van een van hen die de andere heeft
geadopteerd, elk kind van elk van de echtgenoten waarvan de afstamming is vastgesteld,
evenals elk kind dat ze samen opvoeden,
5. een bewijs van nationaliteit van elk van de echtgenoten.
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4. Derde burgerlijke kamer
4.1 Algemeen
1. Vele procedures voor de 3e burgerlijke kamer worden ingeleid met een verzoekschrift
(eenzijdig of op tegenspraak). Dit betekent dat de stukken tot staving samen met het
verzoekschrift moeten worden neergelegd. Teneinde de behandeling vlotter te laten
verlopen, worden hierna voor een aantal procedures de stukken opgesomd die steeds
moeten worden neergelegd. De partijen en / of hun advocaten worden uitgenodigd voor de
neerlegging van hun verzoekschrift dit overzicht te raadplegen. Het zal de behandeling van
hun zaak bevorderen.
Ook bij de vorderingen die bij dagvaarding worden ingeleid worden een minimaal aantal
stukken gevraagd die in dit overzicht worden opgesomd.
2. Nadat het verzoekschrift wordt neergelegd, wordt het geviseerd door de behandelende
magistraat en wordt het verzoekschrift in de meeste procedures overgemaakt voor advies
aan het Openbaar Ministerie. Het is een vast gebruik dat het advies ofwel vóór de oproeping
van de zaak ofwel tegelijkertijd met de oproeping wordt overgemaakt aan de partijen en/of
de advocaten. De partijen en/of de advocaten worden uitgenodigd zo nodig gevolg te geven
aan het advies dan wel hun standpunt te bepalen.
3. Ongeacht de aard van de procedure (op verzoekschrift of bij dagvaarding) dienen de
volgende gegevens/stukken steeds met medewerking van de partijen in de debatten te
worden gebracht :
-

-

-

indien kosteloze rechtsbijstand werd verkregen, moet steeds de beslissing van het
Bureau voor Rechtsbijstand worden gevoegd bij de stukken;
indien een verminderde rechtsplegingsvergoeding wordt gevraagd voor het geval
men in het ongelijk wordt gesteld, moeten steeds stukken die de geringe inkomsten
bewijzen, in de debatten worden gebracht;
indien de procedure wordt ingeleid door een verzoekschrift op tegenspraak, moet
steeds een getuigschrift van woonst worden bijgevoegd dat niet ouder mag zijn dan
vijftien dagen;
als er een probleem van internationaal privaatrecht is en buitenlands recht moet
worden toegepast, zullen de partijen en/of hun advocaten moeten voorleggen :
o de nationaliteitsbewijzen of stukken die de nationaliteit aantonen
o de vreemde wetgeving met een Nederlandse vertaling : als basistekst wordt
aanbevolen om gebruik te maken van de uitgebreide en up to date gehouden
tekst uit de Duitse losbladige reeks van A. Bergmann, M. Ferid, D. Henrich,
Internationales Ehe-und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht,
Frankfurt/Main, Berlin, Verlag für Standesamtswesen (te raadplegen in de
bibliotheek van de rechtsfaculteit van de UGent) en deze te laten vertalen
naar het Nederlands;
o de motivering in verband met de toepasselijke wetgeving.

4.2. Nationaliteit
- het dossier wordt door de procureur des Konings neergelegd
- stavingstukken
4.3. Exequatur
- de rechtsgrond aanduiden (WIPR of verdragen)

7

- EEX-verdrag, Brussel I Vo of ander verdrag of verordening of WIPR nagaan welke stukken
precies dienen voorgelegd te worden
4.4. Betalingsbevel/geringe vorderingen
Zie Europese Justitiële Atlas.
4.5. Ontbinding VZW
- bewijs van belang om de vordering in te stellen
- bewijs van de omstandigheden van art. 18 VZW-wet
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5. 16e familiekamer
5.1 vorderingen ten aanzien van minderjarige kinderen (wettelijk of feitelijk
samenwonenden
- Getuigschrift van woonst van de tegenpartij en van de kinderen (max. 15 dagen oud)
- Afschrift van de geboorteaktes van de kinderen
- Afschrift van reeds bestaande vonnissen en arresten (Vrederechter, Kort Geding, Hof van
Beroep) betreffende de kinderen
- Bij grootouders: bewijs van verwantschap
5.2. adoptie van een minderjarige (binnenlandse of interlandelijke)


binnenlandse adoptie (art. 1231-3 en 1231-4 Ger.W.)

-

attest waaruit blijkt dat de in artikel 346-2 B.W. bedoelde voorbereiding gevolgd werd
eensluidend verklaard afschrift van geboorte of een hiermee gelijkgesteld stuk
bewijs van nationaliteit
verklaring betreffende de gewone verblijfplaats van de adoptant en van de
geadopteerde



interlandelijke adoptie (art. 1231-27 en 1231-28 Ger.W.)

-

attest waaruit blijt dat de door de bevoegde gemeenschap georganiseerde
voorbereiding werd gevolgd
een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte of een hiermee
gelijkgesteld stuk
een bewijs van nationaliteit
verklaring betreffende de gewone verblijfplaats van de adoptant
uittreksel van de huwelijksakte of uittreksel van de verklaring van wettelijke
samenwoning of het bewijs van meer dan 3 jaar samenwonen

-
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6. 17e familiekamer
6.1. Algemeen
1. Vele procedures voor de 17e familiekamer worden ingeleid met een verzoekschrift
(eenzijdig of op tegenspraak). Dit betekent dat de stukken tot staving samen met het
verzoekschrift moeten worden neergelegd. Teneinde de behandeling vlotter te laten
verlopen, worden hierna voor een aantal procedures de stukken opgesomd die steeds
moeten worden neergelegd. De partijen en / of hun advocaten worden uitgenodigd voor de
neerlegging van hun verzoekschrift dit overzicht te raadplegen. Het zal de behandeling van
hun zaak bevorderen.
Ook bij de vorderingen die bij dagvaarding worden ingeleid worden een minimaal aantal
stukken gevraagd die in dit overzicht worden opgesomd.
2. Nadat het verzoekschrift wordt neergelegd, wordt het geviseerd door de behandelende
magistraat en wordt het verzoekschrift in de meeste procedures overgemaakt voor advies
aan het Openbaar Ministerie. Het is een vast gebruik dat het advies ofwel vóór de oproeping
van de zaak ofwel tegelijkertijd met de oproeping wordt overgemaakt aan de partijen en/of
de advocaten. De partijen en/of de advocaten worden uitgenodigd zo nodig gevolg te geven
aan het advies dan wel hun standpunt te bepalen.
3. Ongeacht de aard van de procedure (op verzoekschrift of bij dagvaarding) dienen de
volgende gegevens/stukken steeds met medewerking van de partijen in de debatten te
worden gebracht :
-

-

-

indien kosteloze rechtsbijstand werd verkregen, moet steeds de beslissing van het
Bureau voor Rechtsbijstand worden gevoegd bij de stukken;
indien een verminderde rechtsplegingsvergoeding wordt gevraagd voor het geval
men in het ongelijk wordt gesteld, moeten steeds stukken die de geringe inkomsten
bewijzen, in de debatten worden gebracht;
indien de procedure wordt ingeleid door een verzoekschrift op tegenspraak, moet
steeds een getuigschrift van woonst worden bijgevoegd dat niet ouder mag zijn dan
vijftien dagen;
als er een probleem van internationaal privaatrecht is en buitenlands recht moet
worden toegepast, zullen de partijen en/of hun advocaten moeten voorleggen :
o de nationaliteitsbewijzen of stukken die de nationaliteit aantonen
o de vreemde wetgeving met een Nederlandse vertaling : als basistekst wordt
aanbevolen om gebruik te maken van de uitgebreide en up to date gehouden
tekst uit de Duitse losbladige reeks van A. Bergmann, M. Ferid, D. Henrich,
Internationales Ehe-und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht,
Frankfurt/Main, Berlin, Verlag für Standesamtswesen (te raadplegen in de
bibliotheek van de rechtsfaculteit van de UGent) en deze te laten vertalen
naar het Nederlands;
o de motivering in verband met de toepasselijke wetgeving.

6.2. Homologatie van een akte van bekendheid (artikel 72 BW) en beëdigde verklaring
(art. 72bis BW)

Er moet geen verzoekschrift meer worden neergelegd, nu de vrederechter de akte
rechtstreeks overmaakt aan de familierechtbank voor homologatie. De familierechtbank
maakt dan de akte over aan het OM die een onderzoek laat uitvoeren en daarna adviseert.
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De verzoekers dienen wel stukken voor te leggen die de reële onmogelijkheid om zich een
geboorteakte of een akte van bekendheid te verschaffen, aantonen.
6.3. Verklaring van afwezigheid (artikel 118 e.v. BW en 1226 e.v. Ger.W.)
- geboorteakte van de vermoedelijk afwezige;
- een uittreksel uit het bevolkingsregister met het bewijs van de laatste
woonplaats/ambtshalve afvoering van de vermoedelijk afwezige van hoogstens 15 dagen
oud
- eventueel het vonnis van de vrederechter waarbij het vermoeden van afwezigheid werd
vastgesteld;
- de strafinformatie in verband met verdwijning
- andere relevante gegevens en verklaringen in verband met de verdwijning
- het bewijs van het belang
6.4. Gerechtelijke verklaring van overlijden (art. 126 BW en art. 1226 e.v. Ger.W.)
- idem 6.3
- bewijzen van de levensbedreigende omstandigheden.
6.5. Nietigverklaring van het huwelijk (artikel 180 e.v. BW) of van de wettelijke
samenwoning (art. 1476 quinquies BW)
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte of van de overschrijving van
de huwelijksakte
- een bewijs van het huwelijk in het buitenland (afschrift van het huwelijksakte, gelegaliseerd
volgens het internationaal verdragsrecht)
- desgevallend : strafinformatie van de procureur des Konings
6.6. Erkenning van vreemde (huwelijks-, geboorte-…) akten of vonnissen (b.v.
echtscheidingsvonnissen) (art. 23 WIPR of Brussel II bis Vo)
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte (gelegaliseerd volgens het
internationaal verdragsrecht)
- de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand of Dienst
Vreemdelingenzaken
- desgevallend informatie van de procureur des Konings of van de Dienst
Vreemdelingenzaken (wordt ook door de procureur des Konings in de debatten gebracht)
- toepasselijk buitenlands recht (bij erkenning van akten dient het conflictenrecht getoetst te
worden).
6.7. Verzet tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om het
huwelijk te voltrekken (art. 167 BW) of de verklaring van wettelijke samenwoning te
melden (art. 1476quater BW)
- de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand
- het dossier van de procureur des Konings met de verhoren van de kandidaat-trouwers of
kandidaat-samenwoners.
6.8. Beroep tegen het verzet tot afgifte van een attest geen huwelijksbeletsel (art. 71
consulair wetboek)
- een afschrift van de beslissing van de procureur des Konings tot verzet tegen de afgifte
van het attest;
- vreemde wetgeving waaruit blijkt dat het vreemd recht om een attest geen
huwelijksbeletsel vraagt;
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- dossier van de procureur des Konings of Dienst Vreemdelingenzaken wordt door de
procureur des Konings in de debatten gebracht.
6.9. Onmogelijkheid tot uitoefening van het ouderlijk gezag (art. 389 BW)
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van het kind;
- een uittreksel uit de bevolkingsregister ter staving van de woonplaats van het kind;
- verblijfsgegevens van de ouders;
- stukken die de onmogelijkheid van de ouders aantonen.
6.10. Betwisting vaderschap (art. 318 BW)
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van het kind;
- een uittreksel uit de bevolkingsregister ter staving van de woonplaats van het kind;
- het bevelschrift met aanduiding van de voogd ad hoc;
- de stukken ter staving van het niet vaderschap en de tijdigheid van de vordering;
- eventueel een eensluidend verklaard afschrift van de overlijdensakte van de echtgenoot.
6.11. Machtiging tot vaderlijke erkenning bii weigering van voorafgaande toestemming
(artikel 329bis BW)
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van de "kandidaat" erkenner
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van het kind
- een uittreksel uit het bevolkingsregister ter staving van de woonplaats van het kind
- bij een ongeboren kind: een medisch attest waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is
bepaald en een uittreksel uit het bevolkingsregister van de woonplaats van de moeder
- bij blijvende betwisting : de beschikking tot aanstelling van de voogd ad hoc
6.12. Onderzoek naar het vaderschap (artikel 322 e.v. BW) en het meemoederschap
(art. 325/8 BW)
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van het kind
- een uittreksel uit het bevolkingsregister ter staving van de woonplaats van het kind
- de stukken vereist in elke hypothese van art. 324 BW (bezit van staat of alle wettelijke
middelen) of art. 325/9 BW (meemoederschap, bezit van staat of de toestemming tot
medisch begeleide voortplanting volgens de wet van 6 juli 2007)
- eventueel: de stukken in verband met de afwezigheid van huwelijksbeletsels
- het bevelschrift met aanduiding voogd ad hoc bij belangentegenstelling
6.13. Betwisting vaderlijke erkenning (artikel 330 BW)
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van het kind
- een uittreksel uit het bevolkingsregister ter staving van de woonplaats van het kind
- het bevelschrift met aanduiding voogd ad hoc
- het bewijs van het wilsgebrek, tijdigheid van de vordering en het bewijs van afwezigheid
van bezit van staat en eventueel een DNA-test van Prof. Dr. Coucke.
6.14. Onderhoudsvordering tegen de vermoedelijke vader (artikel 336 BW)
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van het kind
- een uittreksel uit het bevolkingsregister ter staving van de woonplaats van het kind
- de stukken die de gemeenschap van de waarschijnlijke vader met de moeder tijdens het
wettelijk tijdvak van de verwekking aantonen
- alle stukken ter staving van de inkomsten en uitgaven voor de volledige periode waarvoor
de eis is gesteld - het voorleggen van de aanslagbiljetten is noodzakelijk
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6.15. Adoptie van een meerderjarige (artikel 343 e.v. BW)
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte (of hiermee gelijkgesteld
stuk) van de adoptant en van de geadopteerde,
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte van de adoptant en de
geadopteerde,
- de lijst van de in leven zijnde ascendenten van de geadopteerde en van de kinderen van
de adoptant,
- een uittreksel uit het bevolkingsregister van de adoptant en de geadopteerde,
- de nationaliteitsbewijzen van de adoptant en de geadopteerde.
6.16. Onbeheerde nalatenschap (artikel 811 tot 813 BW)
a. Vraag tot benoeming
- enkel ontvankelijk indien de termijn van 3 maanden en 40 dagen verstreken zijn, voordien
een beheerder ad hoc via de voorzitter van de rechtbank
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de overlijdensakte van de decujus
- een uittreksel uit het bevolkingsregisters met de laatste woonplaats van de decujus
- het bewijs van de verwerping van de nalatenschap
- het belang van de verzoeker
b. Vraag tot taxatie/décharge
- het volledig dossier (publicatie B.S., briefwisseling, overzicht activa en passiva,
machtigingen enz...);
- de staat van vereffening - verdeling met het bewijs dat de schuldeisers hiervan in kennis
werden gesteld;
- een gedetailleerd overzicht van de kosten en de prestaties met en motivering van de
gevraagde erelonen.
6.17. Vorderingen van de echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en
verplichtingen en hun huwelijksvermogensstelsel (artikel 1253 e.v. B.W.)
- een getuigschrift van woonst van de echtgenoot volgens artikel 1034 quater Ger.W.
- indien machtiging wordt gevraagd tot openbare verkoop en verkoop uit de hand van een
onroerend goed: (a) uittreksel kadastrale legger, (b) hypothecair getuigschrift, (c)
bodemattest, (d) en bij onderhandse verkoop: schattingsverslag door een onafhankelijk
schatter (niet de notaris) en de notariële ontwerpakte
6.18. Verbetering van akten van de burgerlijke stand (art. 1383 e.v. Ger.W.)
- een eensluidend afschrift van de te verbeteren akte(n) van de burgerlijke stand
- stukken die de vergissing aantonen (gelegaliseerde akten).
6.19. Bepaalde verkopingen van onroerende goederen (artikel 1189 e.v. Ger.W.)
Artikel 1189 Ger.W.
- een uittreksel uit de kadastrale legger
- het hypothecair getuigschrift
- het bodemattest
- indien het goed afhangt van en nalatenschap: bewijs van de aanvaarding onder voorrecht
van boedelbeschrijving en een kopie van de aangifte van de nalatenschap
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- indien onbeheerde nalatenschap: vonnis benoeming curator + publicatie B.S.
Artikel 1193 bis Ger. W.
Dit artikel is te lezen in combinatie met artikel 1189 Ger.W. zodat steeds de voornoemde
stukken moet gevoegd worden en daarenboven moet worden voorgelegd:
- de onderhandse verkoopovereenkomst zo deze gesloten werd, zoniet minstens de
bevestiging van de kandidaat kopers dat zij willen aankopen met vermelding van de prijs de
notariële ontwerpakte
- een schattingsverslag van een onafhankelijk schatter
- het bewijs van het belang van een onderhandse verkoop van de beschermde persoon
6.20. Verzoek tot het bekomen van het statuut van staatloze
- bewijzen diplomatieke vertegenwoordiging dat de kandidaat-staatloze niet de nationaliteit
heeft van het land waarmee de betrokkene een band heeft (land van geboorte, land van de
nationaliteit van de ouders of land waar betrokkene verbleven heeft);
- indien mogelijk geboorteakte kandidaat-staatloze, ouders van kandidaat-staatloze of bewijs
vluchtelingenstatuut
- bewijzen verblijfstraject;
- procureur des Konings brengt dossier van Dienst Vreemdelingenzaken in het debat.
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