
 
Aanvraag informatie uit de registers 
Met dit formulier vraagt u informatie uit het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister aan over derden. 

 

Uw persoonlijke gegevens 

 Naam / voornaam 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..……. 

Geboortedatum  / geboorteplaats 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

Straat -  huisnummer  / bus 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..……. 

Gemeente / stad / postcode 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

Gegevens van de persoon waarover u informatie vraagt 
Vul de gegevens in die u 
kent 
 

Naam / voornaam 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum  / geboorteplaats 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Straat - huisnummer / bus 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

 

Reden van uw aanvraag 
Kruis aan waarvoor u de 
informatie nodig hebt. 
 

❒ ingebrekestelling van de schuldenaar (art. 1139 B.W.) 

❒ dagvaarding voor het gerecht (art. 702 Ger.W.) 

❒ summiere rechtspleging om betaling te bevelen (art. 1339 en 1340 Ger.W.) 

❒ rechtspleging inzake de huur van goederen (art. 1344bis Ger.W.) 

❒ vorderingen van de echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en 

plichten en ....hun huwelijksvermogenstelsel (art. 1253ter Ger.W.) 

❒ betekening en kennisgeving van de akten van rechtspleging (art. 35, 36, 38, 40, 

43 en 44 Ger.W.) 

❒ beslagen (art. 1389, 1390, 1422, 1430, 1447 en 1453 Ger.W.) 

❒ bepaling van de plaats waar de betaling moet gedaan worden (art. 1247 B.W.) 

❒ betekening van de overdracht van de schuldvordering aan de schuldenaar (art. 

1690 B.W.) 

❒ vordering tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet 

(art. 1337ter Ger.W.) 

❒ verzoekschrift op tegenspraak (art. 1034bis en 1034ter Ger.W.) 

❒ echtscheidingsprocedure (art. 1254 - 1318 Ger.W.) 

❒ procedures i.v.m. minderjarigen (vb. bezoekrecht, hoederecht,...) 

(art.1232 - 1237 Ger. W. en art. 371 - 375 bis B.W.) 

❒ …………………………………………………………………… 

 

 

Welke informatie heeft u nodig :…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wet op de privacy 
De mededeling van informatie uit de bevolkingsregister, vreemdelingenregister en registers van de burgerlijke 

stand is aan strenge voorwaarden onderworpen. Door het ondertekenen van dit formulier bent u gebonden aan 

de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. De gemeente Wetteren  kan dan ook in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor 

overtredingen. 

 

Ondertekening (datum  / handtekening) 


