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Inleiding 

 

Deze infobrochure is bedoeld voor iedereen (+ 18 jaar) die meer informatie wenst rond het 

verkrijgen van de Belgische nationaliteit. 

Er zijn verschillende procedures op welke basis je de Belgische nationaliteit kan aanvragen: 

- Wanneer je in België geboren bent, en tot op de datum van de aanvraag ononderbroken en 

op wettelijke basis in België hebt verbleven 

- Verder zijn er nog verschillende mogelijkheden waarop de Belgische nationaliteit kan 

aangevraagd worden, maar er zijn steeds 3 basisvoorwaarden, nl: 

• Je bent minimaal 18 jaar oud 

• Je woont de laatste 5 jaar ononderbroken in België met een legaal verblijf: A, B, C, D, E, 

EU, E+, EU+, H, K, L, M, F of F+ kaart 

• Je hebt momenteel een B, C, D, E, EU, E+, EU+, M, F of F+ kaart 

 

Voor elke aanvraag moet je 150€ registratierechten betalen. 

Bij de aanvraag zal je steeds een aantal bewijzen moeten voorleggen.  In de brochure staat een 

overzicht van welke documenten er nodig zijn. 

Alle documenten moeten, soort per soort, op pdf formaat doorgestuurd worden. 

Voor vragen en het doorsturen van documenten kan je steeds mailen naar nationaliteit@schoten.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nationaliteit@schoten.be


3 
 

Deze infobrochure is een officieus document, enkel bedoeld voor informatieve doeleinden.  Het 
vervangt de reglementering en bronnen waarop het gebaseerd is NIET. 
 

 

Inhoudsopgave 

1 Belgische nationaliteit aanvragen omdat je in België geboren bent en tot op de 

datum van aanvraag ononderbroken en op wettelijke basis in België gewoond 

hebt  
(artikel 12bis §1, 1°) 

1.1 Voorwaarden         4 

1.2 Welke documenten moeten er overlegd worden bij de opstart van het dossier? 

1.3 Procedure 

2 Belgische nationaliteit aanvragen via tewerkstelling  
(artikel 12bis §1, 2°) 

2.1 Voorwaarden         5 

2.2 Welke documenten moeten er overlegd worden bij de opstart van het dossier? 

2.3 Procedure 

3 Belgische nationaliteit aanvragen via een Belgisch minderjarig kind of huwelijk 

met een Belg 
(artikel 12bis §1, 3°) 

3.1 Voorwaarden         6 

3.2 Welke documenten moeten er overlegd worden bij de opstart van het dossier? 

3.3 Procedure 

4 Belgische nationaliteit aanvragen omdat je mindervalide, gehandicapt of 65 jaar 

(en ouder) bent  
(artikel 12bis §1, 4°) 

4.1 Voorwaarden         7 

4.2 Welke voorwaarden moeten er overlegd worden bij de opstart van het dossier? 

4.3 Procedure 

5 Belgische nationaliteit aanvragen omdat je 10 jaar in België woont 
(artikel 12bis §1, 5°) 

5.1 Voorwaarden         8 

5.2 Welke voorwaarden moeten er overlegd worden bij de opstart van het dossier? 

5.3 Procedure 

6 Overzicht van bewijsstukken (met voorbeelden) 
6.1 Een afschrift van je geboorteakte       10 

6.2 Bewijs van kennis van één van de landstalen     11 

6.3 Bewijs van maatschappelijke integratie      13 

6.4 Bewijs van economische participatie      14 

6.5 Bewijs van invaliditeit of handicap       15 

6.6 Bewijs van deelname aan je onthaalgemeenschap     16 

6.7 Wat moet je doen als je documenten in een vreemde taal zijn opgesteld  17 

6.8 Betaling van de registratierechten       18 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Deze infobrochure is een officieus document, enkel bedoeld voor informatieve doeleinden.  Het 
vervangt de reglementering en bronnen waarop het gebaseerd is NIET. 
 

 

1  Belgische nationaliteit aanvragen omdat je in België geboren bent en tot op de 

datum van de aanvraag ononderbroken en op wettelijke basis in België gewoond hebt 
(artikel 12bis §1, 1°) 

 

1.1 Voorwaarden  

 

• Je bent minimaal 18 jaar oud 

• Je woont tot op de datum van de aanvraag ononderbroken in België met een A, B, C, D, E, EU, E+, 

EU+, F, F+, H, K, L of M kaart 

• Je hebt momenteel een  B, C, D, E, EU, E+, EU+, F, F+, K, L of M kaart (geen A, H of papieren 

document) 

 

1.2 Welke documenten moeten er voorgelegd worden bij de opstart van het dossier? 

 

• Kopie van je geldige verblijfskaart 

 

1.3 Procedure 

• Je stuurt een mail naar nationaliteit@schoten.be en vermeldt zeker: 

Dat je een aanvraag wil opstarten omdat je in België geboren bent en er steeds hebt gewoond 

Je volledig naam en rijksregisternummer 

Je contactgegevens: GSM nr + emailadres 

Kopie verblijfskaart 

• Wij kijken je dossier na en mailen je de betalingsgegevens door om de aanvraag officieel op te 

starten 

• Je schrijft de gevraagde betaling van 150€ over  

• Je ontvangt je betalingsbewijs (via download)  

• Je mailt het betalingsbewijs naar ons door 

• Wij bellen je op om een afspraak te maken met onze dienst 

• Je komt op afspraak langs om de verklaring te schrijven en te ondertekenen.  Je brengt op dat 

moment alle originele documenten mee.  Je krijgt ze nadien ook onmiddellijk terug mee. 

• Wij sturen je verklaring naar de procureur des Konings.  Hij beslist over de aanvraag binnen de 4 

maanden. 

• Bij een positieve beslissing word je door de bevolkingsdienst uitgenodigd om je Belgische 

identiteitskaart aan te vragen. 

• Bij een negatieve beslissing word je door het parket verwittigd. 
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2 Belgische nationaliteit aanvragen via tewerkstelling (artikel 12bis §1, 2°) 

 

2.1 Voorwaarden  

• Je bent minimaal 18 jaar oud 

• Je woont de laatste 5 jaar ononderbroken in België met een A, B, C, D, E, EU, E+, EU+, F, F+, H, K, L 

of M kaart 

• Je hebt momenteel een  B, C, D, E, EU, E+, EU+, F, F+, K, L of M kaart (geen A, H of papieren 

document) 

• Je hebt 5 jaar onafgebroken of minstens 468 voltijds dagen gewerkt 

2.2 Welke documenten moeten er overlegd worden bij de opstart van het dossier? 

• Een afschrift van je geboorteakte (max 1 jaar oud) voorzien van beëdigde vertaling in Nederlands 

en indien nodig voorzien van legalisatie/apostille 

• Indien uw naam in het verleden gewijzigd is door vb huwelijk, dient u ook een huwelijksakte voor 

te leggen (max 1 jaar oud) voorzien van beëdigde vertaling in Nederlands en indien nodig voorzien 

van legalisatie/apostille 

• Kopie van je geldige verblijfskaart 

• Bewijs van kennis van één van de landstalen (niet nodig als je 5 jaar ononderbroken gewerkt hebt) 

• Bewijs van maatschappelijke integratie (niet nodig als je 5 jaar ononderbroken gewerkt hebt) 

• Bewijzen van economische participatie 

2.3 Procedure 

• Je stuurt een mail naar nationaliteit@schoten.be en vermeldt zeker: 

Welke aanvraag je juist wil opstarten 

Je volledig naam en rijksregisternummer 

Je contactgegevens: GSM nr + emailadres 

• Wij kijken je dossier na  

Zijn je documenten in orde? Dan mailen we je de betalingsgegevens door om de aanvraag officieel 

op te starten 

Zijn je documenten niet in orde? Dan mailen we je terug met de reden waarom er geen aanvraag 

opgestart kan worden.  Na aanvulling en dossier volledig mailen we je de betalingsgegevens door 

om de aanvraag officieel op te starten. 

• Je schrijft de gevraagde betaling van 150€  

• Je ontvangt je betalingsbewijs (via download)  

• Je mailt het betalingsbewijs naar ons door 

• Wij bellen je op om een afspraak te maken met onze dienst 

• Je komt op afspraak langs om de verklaring te schrijven en te ondertekenen.  Je brengt op dat 

moment alle originele documenten mee.  Je krijgt ze nadien ook onmiddellijk terug mee. 

• Wij sturen je verklaring naar de procureur des Konings.  Hij beslist over de aanvraag binnen de 4 

maanden. 

• Bij een positieve beslissing word je door de bevolkingsdienst uitgenodigd om je Belgische 

identiteitskaart aan te vragen. 

• Bij een negatieve beslissing word je door het parket verwittigd. 
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3 Belgische nationaliteit aanvragen via Belgisch minderjarig kind of huwelijk met een 

Belg  (artikel 12bis §1, 3°) 

3.1 Voorwaarden  

• Je bent minimaal 18 jaar oud 

• Je woont de laatste 5 jaar ononderbroken in België met een A, B, C, D, E, EU, E+, EU+, F, F+, H, K, L 

of M kaart 

• Je hebt momenteel een  B, C, D, E, EU, E+, EU+, F, F+, K, L of M kaart (geen A, H of papieren 

document) 

• Je hebt een Belgisch minderjarig kind  

• of je bent gehuwd met een Belg en je hebt binnen het huwelijk voorafgaand aan de aanvraag 

gedurende minstens 3 jaar samengewoond 

3.2 Welke documenten moeten er overlegd worden bij de opstart van het dossier? 

• Een afschrift van je geboorteakte voorzien van beëdigde vertaling in Nederlands en indien nodig 

voorzien van legalisatie/apostille 

• Indien uw naam in het verleden gewijzigd is door vb huwelijk, dient u ook een huwelijksakte voor 

te leggen (max 1 jaar oud) voorzien van beëdigde vertaling in Nederlands en indien nodig voorzien 

van legalisatie/apostille 

• Kopie van je geldige verblijfskaart 

• Belgisch minderjarig kind? 

Als 1 van je kinderen in België is geboren, moet je geen geboorteakte voorleggen.  Onze dienst 

vraagt die aan. 

Als je kinderen niet in België geboren zijn, heb je een geboorteakte nodig.  Het volstaat om de 

geboorteakte voor te leggen van 1 van de kinderen. 

• Gehuwd met een Belg? 

Als je in België gehuwd bent, moet je geen huwelijksakte voorleggen.  Onze dienst vraagt die aan. 

Als je niet in België gehuwd bent, heb je de huwelijksakte nodig. 

• Bewijs van kennis van één van de landstalen  

• Bewijs van maatschappelijke integratie  

3.3 Procedure 

• Je stuurt een mail naar nationaliteit@schoten.be en vermeldt zeker: 

Welke aanvraag je juist wil opstarten 

Je volledig naam en rijksregisternummer + Je contactgegevens: GSM nr + emailadres 

• Wij kijken je dossier na  

Zijn je documenten in orde? Dan mailen we je de betalingsgegevens door om de aanvraag officieel 

op te starten 

Zijn je documenten niet in orde? Dan mailen we je terug met de reden waarom er geen aanvraag 

opgestart kan worden. 

• Je schrijft de gevraagde bettaling van 150€ over  

• Je ontvangt je betalingsbewijs (via download)  

• Je mailt het betalingsbewijs naar ons door 

• Wij bellen je op om een afspraak te maken met onze dienst 

• Je komt op afspraak langs om de verklaring te schrijven en te ondertekenen.  Je brengt op dat 

moment alle originele documenten mee.  Je krijgt ze nadien ook onmiddellijk terug mee. 

• Wij sturen je verklaring naar de procureur des Konings.  Hij beslist over de aanvraag binnen de 4 

maanden. 

• Bij een positieve beslissing word je door de bevolkingsdienst uitgenodigd om je Belgische 

identiteitskaart aan te vragen. Bij een negatieve beslissing word je door het parket verwittigd. 
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4 Belgische nationaliteit aanvragen omdat je mindervalide, gehandicapt of 65 jaar (en 

ouder) bent  (artikel 12bis §1, 4°) 

 

4.1 Voorwaarden  

• Je bent minimaal 18 jaar oud 

• Je woont de laatste 5 jaar ononderbroken in België met een A, B, C, D, E, EU, E+, EU+, F, F+, H, K, L 

of M kaart 

• Je hebt momenteel een  B, C, D, E, EU, E+, EU+, F, F+, K, L of M kaart (geen A, H of papieren 

document) 

• Je bent op invaliditeit, hebt een handicap of je hebt de pensioengerechtigde leeftijd (= 65 jaar) 

4.2 Welke documenten moeten er overlegd worden bij de opstart van het dossier? 

• Een afschrift van je geboorteakte voorzien van beëdigde vertaling in Nederlands en indien nodig 

voorzien van legalisatie/apostille 

• Indien uw naam in het verleden gewijzigd is door vb huwelijk, dient u ook een huwelijksakte voor 

te leggen (max 1 jaar oud) voorzien van beëdigde vertaling in Nederlands en indien nodig voorzien 

van legalisatie/apostille 

• Kopie van je geldige verblijfskaart 

• Indien van toepassing: bewijs van invaliditeit of handicap  

4.3 Procedure 

• Je stuurt een mail naar nationaliteit@schoten.be en vermeldt zeker: 

Welke aanvraag je juist wil opstarten 

Je volledig naam en rijksregisternummer 

Je contactgegevens: GSM nr + emailadres 

• Wij kijken je dossier na  

Zijn je documenten in orde? Dan mailen we je de betalingsgegevens door om de aanvraag officieel 

op te starten 

Zijn je documenten niet in orde? Dan mailen we je terug met de reden waarom er geen aanvraag 

opgestart kan worden. Na aanvulling en dossier volledig mailen we je de betalingsgegevens door 

om de aanvraag officieel op te starten 

• Je schrijft de gevraagde bettaling van 150€ over  

• Je ontvangt je betalingsbewijs (via download)  

• Je mailt het betalingsbewijs naar ons door 

• Wij bellen je op om een afspraak te maken met onze dienst 

• Je komt op afspraak langs om de verklaring te schrijven en te ondertekenen.  Je brengt op dat 

moment alle originele documenten mee.  Je krijgt ze nadien ook onmiddellijk terug mee. 

• Wij sturen je verklaring naar de procureur des Konings.  Hij beslist over de aanvraag binnen de 4 

maanden. 

• Bij een positieve beslissing word je door de bevolkingsdienst uitgenodigd om je Belgische 

identiteitskaart aan te vragen. 

• Bij een negatieve beslissing word je door het parket verwittigd. 
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5 Belgische nationaliteit aanvragen omdat je 10 jaar in België woont (artikel 12bis §1, 5°) 

 

5.1 Voorwaarden  

• Je bent minimaal 18 jaar oud 

• Je woont de laatste 10 jaar ononderbroken in België met een A, B, C, D, E, EU, E+, EU+, F, F+, H, K, 

L of M kaart 

• Je hebt momenteel een  B, C, D, E, EU, E+, EU+, F, F+, K, L of M kaart (geen A, H of papieren 

document) 

5.2 Welke documenten moeten er overlegd worden bij de opstart van het dossier? 

• Een afschrift van je geboorteakte voorzien van beëdigde vertaling in Nederlands en indien nodig 

voorzien van legalisatie/apostille 

• Indien uw naam in het verleden gewijzigd is door vb huwelijk, dient u ook een huwelijksakte voor 

te leggen (max 1 jaar oud) voorzien van beëdigde vertaling in Nederlands en indien nodig voorzien 

van legalisatie/apostille 

• Kopie van je geldige verblijfskaart 

• Bewijs van kennis van één van de landstalen 

• Motivatiebrief met de bewijzen van deelname aan het leven van de onthaalgemeente 

5.3 Procedure 

• Je stuurt een mail naar nationaliteit@schoten.be en vermeldt zeker: 

Welke aanvraag je juist wil opstarten 

Je volledig naam en rijksregisternummer 

Je contactgegevens: GSM nr + emailadres 

• Wij kijken je dossier na  

Zijn je documenten in orde? Dan mailen we je de betalingsgegevens door om de aanvraag officieel 

op te starten 

Zijn je documenten niet in orde? Dan mailen we je terug met de reden waarom er geen aanvraag 

opgestart kan worden. Na aanvulling en dossier volledig mailen we je de betalingsgegevens door 

om de aanvraag officieel op te starten 

• Je schrijft de gevraagde bettaling van 150€ over  

• Je ontvangt je betalingsbewijs (via download)  

• Je mailt het betalingsbewijs naar ons door 

• Wij bellen je op om een afspraak te maken met onze dienst 

• Je komt op afspraak langs om de verklaring te schrijven en te ondertekenen.  Je brengt op dat 

moment alle originele documenten mee.  Je krijgt ze nadien ook onmiddellijk terug mee. 

• Wij sturen je verklaring naar de procureur des Konings.  Hij beslist over de aanvraag binnen de 4 

maanden. 

• Bij een positieve beslissing word je door de bevolkingsdienst uitgenodigd om je Belgische 

identiteitskaart aan te vragen. 

• Bij een negatieve beslissing word je door het parket verwittigd. 
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6 Overzicht bewijsstukken (met voorbeelden) 

 

Je vindt hieronder een overzicht van alle bewijsstukken, met voorbeelden.  Dit zijn slechts 

voorbeelden, het kan zijn dat jouw bewijsstuk afwijkt van dit voorbeeld. 

Alle documenten moeten originelen zijn. 

Je vindt de correcte juridische omschrijving van alle mogelijke bewijsstukken in het Koninklijk Besluit 

tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische 

nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken van 14 

januari 2013. 
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6.1 Een afschrift van je geboorteakte (maximum 1 jaar oud) 

• Een geboorteakte vraag je steeds aan op de plaats van geboorte.  

Soms moet dit document gelegaliseerd worden (legalisatie of apostille).  Dit kan je steeds nakijken 

op: https://diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten/zoekcriteria-legalisatie  

Het document moet steeds vertaald zijn in het Nederlands (bij voorkeur in België – zoniet moet 

dit document soms ook gelegaliseerd worden). 

• Als je erkend vluchteling bent, kan je een recente geboorteakte verkrijgen bij het Commissariaat-

generaal voor vluchtelingen en staatlozen op 02/205.53.07 of 

https://www.cgvs.be/nl/documenten  

Vb: 

  
 

• Indien je onmogelijk een geboorteakte kan verkrijgen (geldt enkel voor de landen: Afghanistan, 

Angola (enkel enclave Cabinda), Somalië en Zuid-Soedan):  

een gelijkwaardig document afgegeven door de diplomatieke of consulaire overheid van het land 

van herkomst in België 

• Indien geen van de 3 hierboven vermelde documenten kan voorgelegd worden: 

Een akte van bekendheid, ter vervanging van de geboorteakte, afgegeven door de Vrederechter 

en gehomologeerd door de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied van de 

hoofdverblijfplaats van de aanvrager. 

• Indien geen akte van bekendheid kan voorgelegd worden: 

Een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg waarbij de aanvrager gemachtigd wordt een 

beëdigde verklaring af te leggen 
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6.2 Bewijs van kennis van één van de landstalen 

 

Je taalkennis kan je bewijzen op verschillende manieren: 

• Een diploma dat minstens niveau hoger secundair onderwijs is 

Vb:  

   

• Een diploma behaald in de Europese Unie dat: 

Erkend is door de Vlaamse gemeenschap 

Minstens niveau hoger secundair onderwijs 

In Nederlands, Frans of Duits op het niveau A2 

 

• Een attest waaruit blijkt dat één van de 3 landstalen behaald is op niveau A2 ( CVO, CBE, Selor, 

VDAB) 

Vb:  

 
 

• Een verklaring van het resultaat van de civiel test van Atlas (minstens niveau A2) 

Vb: 

 
 

• Een verklaring van het hoogst behaalde niveau door het Huis van het Nederlands (minstens 

niveau A1) 

Vb:  
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• Een attest van een beroepsopleiding 

Van minimum 400 uur, de uren moeten op het attest vermeld staan 

Georganiseerd of erkend door de VDAB  

Vb:  
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6.3 Bewijs van maatschappelijke integratie 

 

• Een attest van inburgering 

Vb: 

 
• Een diploma dat minstens niveau hoger secundair onderwijs is 

Vb:  

   

• Een attest van beroepsopleiding 

Vb:  
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6.4 Bewijzen van economische participatie 

 

• Je werkt:  

In de privé of bij de overheid: individuele rekeningen van de laatste 5 jaar (een individuele 

rekening is een jaarlijks overzicht van uw gewerkte dagen, afgeleverd door uw werkgever) 

Vb: 

 
Én de loonfiches van dit jaar met in totaal minstens 468 arbeidsdagen 

Als zelfstandige in hoofdberoep: een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds 

voor zelfstandige + bewijs van betaling van de kwartaalbijdragen van de laatste 5 jaar met 

minstens 6 kwartalen 

• Diploma’s of beroepsopleidingen die u de laatste 5 jaar volgde, tellen mee als arbeidsdagen 
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6.5 Bewijs van invaliditeit of handicap 

Als bewijs van invaliditeit worden volgende stukken aanvaard: 

• Een attest afgegeven door de verzekeringsinstelling van de betrokkene waarin een blijvende 

invaliditeit wordt erkend overeenkomstig artikel van de wet betreffende de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, en de artikelen 19 

en 20 van het koninklijk besluit van 20.07.1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering 

en een moederschapsrustverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende 

echtgenoten. 

• Of een attest van vroegtijdige pensionering om gezondheidsredenen (enkel bij statutaire 

ambtenaren in overheidsdienst) afgegeven door de Administratieve Gezondheidsdienst van de 

overheid 

• Of een attest afgegeven door het Fonds voor Beroepsziekten of de bevoegde geneeskundige 

dienst van de administratie waaruit een blijvende ongeschiktheid van minstens 66% blijkt. 

• Of een attest afgegeven door het Fonds voor Arbeidsongevallen of de bevoegde geneeskundige 

dienst van de administratie waaruit een blijvende ongeschiktheid van minstens 66% blijkt. 

• Of een afschrift van een vonnis of een arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan en waaruit een 

blijvende ongeschiktheid van minstens 66% blijkt 

 

Als bewijs van handicap worden volgende stukken aanvaard: 

• Een attest afgegeven door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid als bewijs van de vermindering van het verdienvermogen in de 

zin van artikel 2,§1, va de wet van 27.02.1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen 

met een handicap 

Vb: 
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6.6 Bewijs van deelname aan het leven van je onthaalgemeenschap 

 

Je kan het bewijs van deelname aan je onthaalgemeenschap door alle bewijsmiddelen leveren. Je 

moet bewijzen dat je deelneemt aan het leven van je onthaalgemeenschap: het economisch leven, het 

socio-culturele leven of beide. 

 

De omzendbrief bepaalt dat de onthaalgemeenschap in geen geval gelijk gesteld kan worden met de in 

België gevestigde gemeenschap van herkomst van de belanghebbende. 

 

Je stelt dus een brief op waarin je meer info verstrekt over de bijgevoegde bewijsstukken 

 

Voorbeelden van je deelname aan het leven van je onthaalgemeenschap zijn: 

• Een in België behaald diploma 

• In België naar school geweest zijn 

• Een inburgeringsgtraject gevolgd hebben 

• Bewijzen van deelname aan het Belgische verenigingsleven 

• Bewijzen van werk 
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6.7 Wat moet je doen als je documenten in een vreemde taal zijn opgesteld 

 

Zijn je documenten niet opgesteld in het Nederlands, Frans of Duits, laat deze dan vertalen door een 

beëdigd vertaler (bij voorkeur in België) 

 

Let wel: de geboorteaktes en huwelijksaktes dienen wel degelijk in het Nederlands opgesteld te zijn. 
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6.8 Betalingsbewijs van de registratierechten 

 

U kan op 2 manieren betalen: 

• Via https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/ : de gemakkelijkste en snelste manier 

1. Meldt u aan met uw persoonlijke verblijfskaart 

2. Klik onder ‘mijn betalingen en teruggaven’ op ‘mijn nationaliteitsaanvraag betalen’ 

3. Doorloop de stappen en betaal het bedrag (alleen Bancontact via de betaalmodule van 

MyMinfin) 

U ontvangt het betalingsbewijs binnen de 24 uur na de betaling bij ‘mijn documenten’. 

Opgelet: U kunt alleen de nationaliteitsaanvraag betalen voor de persoon die aangemeld is. 

 

• Via een kantoor Rechtszekerheid 

1. Bel naar het algemene nummer van Financiën: 02/572.57.57 (u wordt dan doorgeschakeld 

naar het bevoegde kantoor) of stuur een mail naar het bevoegde kantoor: 

rzsj.kantoor.antwerpen1@minfin.fed.be  

2. Het kantoor legt u uit hoe u moet betalen (rekeningnummer en te vermelden gegevens bij de 

mededeling) 

U ontvangt het betalingsbewijs via post. 
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