OPZOEKINGEN
AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND
Volgende registers bevinden zich in het Rijksarchief te Beveren-Waas (zie bijlage 1).
HAMME
- geboorten
- huwelijken
- overlijdens

vanaf het jaar V of 1797 tot en met 1880

MOERZEKE
- geboorten: vanaf het jaar V of 1797 tot en met 1877
- huwelijken: vanaf het jaar VI of 1798 tot en met 1872
- overlijdens: vanaf het jaar VI of 1798 tot en met 1876
De vorige registers van Moerzeke, ook de parochieregisters, bevinden zich in het Rijksarchief te Gent.
Van de vorige registers van Hamme (= parochieregisters) zijn microfiches voorhanden, eveneens in het
Rijksarchief te Gent.
De openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand is door de wet op de privacy en de modernisering van
de burgerlijke stand grondig gewijzigd. Bovendien is het (voorlopig) niet mogelijk om de registers zelf te
raadplegen. De volgende akten kunnen vrij opgevraagd worden:
- akten van overlijden van meer dan 50 jaar oud;
- akten van huwelijk van meer dan 75 jaar oud;
- alle andere akten van meer dan 100 jaar oud.
Akten die geen 50, 75 of 100 jaar oud zijn kunnen enkel door betrokkene zelf, door bloedverwanten in
rechtstreekse lijn, door de echtgenoot of wettelijk samenwonende, door de wettelijke vertegenwoordiger, door
de erfgenamen of diens notaris of hun advocaat, worden opgevraagd.
Voor wat betreft het raadplegen van de registers van de burgerlijke stand m.b.t. genealogische, historische of
andere wetenschappelijke doeleinden is er momenteel geen Koninklijk Besluit. Er werd door de Wet van 18 juni
2018 betreffende de modernisering van de burgerlijke stand evenmin een overgangsmaatregel voorzien. Dat wil
zeggen dat men in dit geval terugvalt op de algemene privacywetgeving voor wat betreft het afleveren van
uittreksels of afschriften én dat de papieren akten niet meer mogen geraadpleegd worden.
De ambtenaar van de burgerlijke stand kan dus enkel genealogische opzoekingen toestaan (m.a.w. genealogische
opzoekingen zelf verrichten voor betrokkenen), mits de aanvrager een bewijs voorlegt van de toestemming van
de personen op wie de akte betrekking heeft of, indien deze overleden is, van zijn erfgenamen. Het is aan de
aanvrager om de toestemming van de betrokkene of erfgenaam aan te brengen. Deze toestemming mag
eenvoudig (onderhands) gegeven worden.
Per akte, waarvan je een kopie wenst, betaal je € 0,25. Deze kopie bevat de vermelding ‘afgeleverd voor
genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden’.
Indien je aan de vereiste voorwaarden voldoet en bepaalde akten mag opvragen betaal je voor de opzoekingen:
- € 5 voor een prestatie van minder dan 15 minuten
- € 12,50 voor een prestatie van 15 minuten tot en met 30 minuten
- € 25 voor een prestatie van 30 minuten tot en met 1 uur
- € 25 vanaf meer dan 1 uur, per extra half uur
Contact:
Dienst burgerzaken
Marktplein 1, 9220 Hamme
tel. : 052 47 55 25 - fax: 052 73 02 14
burgerzaken@hamme.be
diensthoofd: Nele Pieters - e-mail: nele.pieters@hamme.be

RIJKSARCHIEF BEVEREN
Bijlage 1

RIJKSARCHIEF BEVEREN
Kruibekesteenweg 39/1, 9120 Beveren
Tel. (+32) 03 750 29 77
Fax (+32) 03 750 29 70
Rijksarchief.Beveren@arch.be
diensthoofd: Chantal Vancoppenolle

Openingstijden
Algemeen Rijksarchief (Ruisbroekstraat):
- Zaal documenten: van maandag tot vrijdag doorlopend van 8.30 u. tot 16.30 u. en op zaterdag van 08.30 u. tot
12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u. (Tussen 12.00 u. en 13.00 u., na 15.45 u. en op zaterdag worden geen
documenten uitgehaald. De documenten die men op zaterdag wenst te raadplegen dienen ten laatste op
vrijdag om 12.00 u. gereserveerd te worden.) In juli en augustus zijn de leeszalen gesloten tussen 12.00 u. en
13.00 u. en op zaterdag.
- Bibliotheek: van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.30 u. Op zaterdag gesloten.
Tijdens de week waarin 1 oktober valt, is de leeszaal gesloten wegens bestandscontrole.
Hoe te bereiken?
Het Rijksarchief bevindt zich op 3 minuten lopen van het station van Beveren. Met de wagen bereikt men het
Rijksarchief via de weg N70 Antwerpen-Gent. Komende vanuit de richting Antwerpen slaat men aan de eerste
verkeerslichten voorbij het marktplein linksaf richting Kruibeke, vervolgens op het einde van de straat linksaf en
opnieuw op het einde van de straat linksaf. Vanuit de richting Gent neemt men aan de tweede verkeerslichten de
straat rechtsaf richting Kruibeke, vervolgens op het einde van de straat linksaf en nogmaals op het einde van de
straat linksaf.
Beknopt overzicht van de bewaarde archieven en verzamelingen
Het Rijksarchief te Beveren werd in 1964 opgericht. Men betrok toen de gebouwen van de Beverse kazerne die
dateerde uit de periode 1881-1883. In 1974 en 1976 werd de constructie van nieuwe archiefmagazijnen
aangevat. Ze werden respectievelijk in 1976 en 1981 in gebruik genomen. Het Rijksarchief te Beveren heeft nu
ruimte voor circa 62.000 lopende meter archief.
Het Rijksarchief te Beveren functioneert behalve als Rijksarchief voor het gerechtelijk arrondissement
Dendermonde, ook als hulparchiefbewaarplaats voor hedendaags archief uit de Vlaamse provincies en als
genealogisch centrum.

A. Rijksarchief voor het gerechtelijk arrondissement Dendermonde
Als archiefbewaarplaats voor het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bewaart het Rijksarchief te Beveren
archieven van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke archiefvormers waarvan de zetel of vestigingsplaats
is of was gelegen op het grondgebied van dit gerechtelijk arrondissement. De voornaamste publiekrechtelijke
archiefvormers zijn de notarissen en de regionale en lokale overheidsorganen, zoals kasselrijen (Land en Baronie)
en plaatselijke instellingen tot 1795 (heerlijkheden, leenhoven, schepenbanken, ambachten en gilden) en van
1795 af (gemeenten, OCMW's, rechtsvoorgangers, polderbesturen en kerkfabrieken), voor zover de bewaring
ervan niet door lokale archiefdiensten wordt verzekerd.
Als voornaamste privaatrechtelijke archiefvormers moeten worden vermeld de kerkelijke instellingen (abdijen,
kloosters, parochiale instellingen, kapellen, gasthuizen, godshuizen, hospitalen, ...), belangrijke particuliere
personen en families, verenigingen en genootschappen die een rol hebben gespeeld in het politiek, cultureel en
economisch en maatschappelijk leven.
Voorts bewaart het Rijksarchief diverse verzamelingen (o.m. kaarten en plattegronden) die betrekking hebben op
personen, plaatsen en instellingen in het gerechtelijk arrondissement.
Het archief van de Abdij van Sint-Cornelis en Sint-Cyprianus is tijdelijk overgebracht naar het Rijksarchief te Leuven
B. Rijksarchief als hulpdepot voor de Vlaamse provincies
Het Rijksarchief te Beveren fungeert als hulpdepot voor hedendaagse archieven van archiefvormers met zetel in
de Vlaamse provincies, met name de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en
Vlaams-Brabant. De voornaamste publiekrechtelijke archiefvormers zijn:
- Hoven en rechtbanken
- Buitendiensten van de nationale/federale overheid en van het Vlaams gewest en de Vlaamse gemeenschap in
casu van de ministeries van Economische Zaken, Financiën (Provinciale directies van het Kadaster,
ontvangkantoren der Directe Belastingen, Hypotheekkantoren, Registratiekantoren, Controles BTW), Justitie
(Gevangenissen), Landbouw (Waters en Bossen), Onderwijs (Fonds voor Schoolgebouwen, PMS-centra),
Openbare werken (Bruggen en wegen, Waterwegen, Stedenbouw), Verkeerswezen (Waterschoutsambten,
Zeewezen), Volksgezondheid
- Provincies van circa 1870 af
- Arrondissementscommissariaten
- Kamers van Koophandel
Als privaatrechtelijke archiefvormers zijn vooral bedrijven te vermelden. Voorts bewaart het Rijksarchief nog de
provinciale en plaatselijke comités Winterhulp (Tweede Wereldoorlog). De originele parochieregisters en
registers van de burgerlijke stand van alle Vlaamse provincies worden eveneens te Beveren bewaard maar
kunnen niet worden geraadpleegd.
C. Rijksarchief als genealogisch centrum
In het Rijksarchief te Beveren kunnen microfilms worden geraadpleegd van de parochieregisters, de registers van
de burgerlijke stand en van enkele andere genealogische bronnen (bevolkingsregisters, schepenakten, wettelijke
passeringen, weesakten, staten van goed, enz.) van de gemeenten in de gerechtelijke arrondissementen
Dendermonde en Gent. Eveneens kunnen sinds juli 2001 de microfilms van de parochieregisters en de
burgerlijke stand van de andere Vlaamse provincies worden geraadpleegd.
Voorts staan de fotokopieën van de klappers en akten van de parochieregisters van een aantal Wase gemeenten
ter inzage.

