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Veranderingen in burgerlijke staat aangeven 

 

1. De onderstaande documenten moeten worden voorgelegd : 
 

BELANGRIJK: met uitzondering van kopieën van reis- of identiteitsdocumenten, moeten alle vermelde 
documenten voldoen aan de voorwaarden zoals toegelicht in punt 2. 
 

Een huwelijk aangeven : 
- letterlijk afschrift van de huwelijksakte (de manier waarop dit afschrift opgemaakt wordt is 

afhankelijk per land); 
Als uw huwelijk in Israël is voltrokken :  
een voor eensluidend verklaard afschrift van uw huwelijksakte van het Rabbinaat, de kerk 
(certificaat dat vervolgens is gelegaliseerd door het Patriarchaat) of de Sharia rechtbank, afhankelijk 
van waar u gehuwd bent. 

- kopie van het paspoort en de identiteitskaart van de echtgenoot, welke de geboortedatum en 
geboorteplaats (niet slechts het geboorteland) tonen; in het geval dat deze niet staan op het 
paspoort of de identiteitskaart, een ander bewijs van deze gegevens. 

 

Een scheiding aangeven : 
- letterlijk afschrift van de scheidingsakte/vonnis; 
- indien van toepassing, een bewijs wanneer de scheiding definitief is geworden; 

LET OP! Als u in België bent gehuwd (ongeacht de plaats waar u bent gescheiden) kunt u bij dit 
consulaat geen scheiding aangeven zonder eerst de Belgische gemeente waar u gehuwd bent op de 
hoogte te stellen. U bent dus verplicht om de scheiding aan de gemeente die uw huwelijk 
geregistreerd heeft dienen door te geven zodat deze de beëindiging van het huwelijk kan 
registreren. U ontvangt van de gemeente een letterlijk afschrift van de overschrijving van de 
scheiding in het burgerlijk register van de Belgische gemeente waar u gehuwd bent, dat u aan het 
consulaat moet geven.  

  Als u in Israël bent gescheiden:  
een voor eensluidend verklaard afschrift van de scheidingsakte afgegeven door de instantie die de 
scheiding heeft geregistreerd (het Rabbinaat, de Sharia rechtbank,..)  of een voor eensluidend 
verklaard afschrift van  het gerechtelijk vonnis (voor een burgerlijke scheiding) 
Als u in België bent gescheiden :  
een letterlijk afschrift van het gerechtelijk scheidingsvonnis + een attest van de griffie van het 
tribunaal dat de scheiding heeft uitgesproken dat aangeeft wanneer de scheiding definitief is 
geworden of een letterlijk afschrift van de bijschrijving van de scheiding in het burgerlijk register 
van de Belgische gemeente. 

 

Een weduwschap aangeven: 
- letterlijk afschrift van de overlijdensakte van uw partner.  

 
Belangrijk : aanvullende documenten kunnen worden gevraagd in geval van twijfel betreffende  

- nationaliteit, afstamming, namen, …  
zie ommezijde  



 

   
 

 

2. Voorwaarden betreffende de voorgelegde documenten: 
 

Documenten moeten als volgt zijn: 
- origineel: geen scan, geen fotokopie; de huwelijks-/ scheidings-/overlijdensakte moet afgegeven 

zijn door de instantie die het huwelijk/ de scheiding/ het overlijden heeft geregistreerd; 
- recent; documenten mogen niet ouder zijn dan zes maanden op het moment van afgifte aan het 

consulaat; 
- gelegaliseerd en vertaald  (zie hieronder voor toelichting).  

 
Gelieve op de namen te letten: namen van Belgische personen op documenten of vertalingen daarvan 
moeten op dezelfde manier gespeld worden zoals op Belgische identiteitsbewijzen (bijv. indien uw naam 
DUPOND is, mag deze niet getranscribeerd zijn als DUPONT). Desalniettemin, als u zowel Belg als Israëli 
bent en een andere naam op uw Israëlische documenten heeft, is het normaal dat uw Israëlische naam (en 
niet uw Belgische naam) gebruikt is op uw officiële in Israël afgegeven documenten. In dat geval moet dit 
consulaat een gelegaliseerde attest van naamswijziging ontvangen die de nieuwe naam op uw documenten 
kan  verklaren. Als uw naam veranderd is als gevolg van het huwelijk is die akte niet noodzakelijk. 
 

Legalisatie en vertaling: 
Officiële Israëlische documenten dienen: 

1. geapostilleerd te worden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken te (Sderot Yitzhak Rabin 9 ; 
Kiryat Ben-Gurion; Jeruzalem 9195022; tel: +972.2.5303111; fax: +972.2.5303367; http://mfa.gov.il 
en https://ecom.gov.il/Counter/alternative/mfa/MfaHomePage.aspx?counter=24&catalog=1&cat 
egory=MFA_External_Payments&language=en. 

2. vertaald te worden door een notaris/beëdigd vertaler naar het Frans, Nederlands of Duits. 
Documenten in het Engels kunnen zonder vertaling geaccepteerd worden, behalve in bepaalde 
gevallen. De overlijdensakte moet geapostilleerd zijn maar hoeft niet vertaald te worden. 

3. de vertaling moet gewoonlijk geapostilleerd zijn door het “Bet Mishpat HaShalom”. Teneinde te 
weten welke instantie bevoegd is de vertaling van een apostille te voorzien op basis van locatie, 
neemt u het beste contact op met de “Registrars of Magistrates’ Courts and Civil Servants” van het 
Ministerie van Justitie (+972 2 654 59 00).  

 
Officiële documenten afgegeven in andere landen:  
Documenten die niet in Israël werden afgegeven dienen gelegaliseerd te worden in het land van afgifte. Elk 
land bepaalt de te volgen procedure op zijn grondgebied. Bepaalde landen hebben verdragen ondertekend 
die de legalisatieprocedure afschaffen of vereenvoudigen. Tenzij een dergelijk verdrag van toepassing is 
bestaat de legalisatie van een document uit verschillende stappen, waarvan de laatste legalisatie door de 
Belgische ambassade of het consulaat met competentie voor de regio waar het document werd afgegeven. 
Mocht u niet zeker zijn van de te volgen procedure dan kunt u informatie opvragen van de Belgische 
ambassade of het consulaat met competentie voor regio waar het document werd afgegeven. U kunt hier 
een overzicht vinden van Belgische ambassades en consulaten: 
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/belgische_ambassades_en_consul
aten_in_het_buitenland. 
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