
Burgerlijke stand  
 
De burgerlijke stand werd ingevoerd in 1811. Onderdeel hiervan was de verplichting voor alle 
ingezetenen om in dit jaar een achternaam te registreren, die daarmee vast kwam te liggen. Voor 
1811 kon iemand zelf besluiten onder welke naam hij of zij zich registreerde. Dit kon officieel vanaf 
1811 niet meer, al blijkt uit de vroegste registers dat er toch nog af en toe onduidelijkheid was over 
namen. De akten van de burgerlijke stand bevatten veel meer gegevens dan de doop-, trouw- en 
begraafregisters. 
 
Akten zijn openbaar na een bepaalde periode, afhankelijk van het soort akte: 
- overlijdensakten: na 50 jaar 
- huwelijks- en echtscheidingsakten: na 75 jaar 
- geboorteakten: na 100 jaar 
 
Geboorten 
 
In geboorteakten vindt u de volgende gegevens: 
- de volledige voornaam van het kind; 
- het adres waar het kind geboren is en de geboortedatum; 
- de namen van de ouders, met beroep en leeftijd; 
- de namen van de getuigen, met beroep en leeftijd; 
- de naam van de aangever (vaak de vader); 
- in de marge eventueel gegevens over erkenning, wettiging of adoptie; 
- in de marge eventueel gegevens over naamswijziging. 
 
Huwelijken 
 
In huwelijksakten vindt u de volgende gegevens: 
- de volledige namen van de bruid en bruidegom; 
- hun geboorte- en woonplaatsen, leeftijd en beroep; 
- burgerlijke staat, bij een weduwe of weduwnaar de naam van de overleden partner; 
- de namen van de wederzijdse ouders, met vermelding of zij nog in leven dan wel overleden zijn en 
hun beroep; 
- de namen van de getuigen, met beroep en leeftijd; 
- eventueel gegevens over kinderen die bij het huwelijk zijn gewettigd; 
- in de marge eventueel een aantekening indien het huwelijk ontbonden is. 
 
Van 1952-1994 zijn er aparte akten van echtscheiding opgemaakt, hierin wordt het vonnis vermeld 
waarbij het huwelijk is ontbonden. 
 
Van 1811-1842 zijn er ook bijlagen bij de huwelijksakten. Daarin vindt u: 
- afschriften van de geboorteakten van de bruid en bruidegom; 
- een militiebewijs: het bewijs dat de bruidegom zijn militaire verplichtingen is nagekomen; 
- eventueel overlijdensakten van de wederzijdse ouders; 
- eventueel een akte van onvermogen, waardoor niet voor het huwelijk betaald hoefde te worden. 
De bijlagen na 1842 zijn verloren gegaan, met uitzondering van de bijlagen van Maasland. 
 
Overlijden 
 
In overlijdensakten vindt u de volgende gegevens: 
- de volledige naam van de overledene; 



- de plaats en datum van overlijden, leeftijd en beroep; 
- burgerlijke staat, bij gehuwde personen of weduwe/weduwnaar de naam van de partner; 
- de geboorteplaats en namen van de ouders, met vermelding of zij nog in leven dan wel overleden 
zijn en hun beroep; 
- de namen van de aangevers, met beroep en leeftijd. 
 
 


