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Belg worden 

Wat zijn de voorwaarden om Belg te worden? 

De voorwaarden zijn afhankelijk van: 

 

 Hoe lang woon je al in België?  

 Wat is je persoonlijke situatie? 

 Ben je gepensioneerd?  

 Ben je getrouwd met een Belg?  

 Heb je een Belgisch kind?  

 
Het stadsloket bepaalt welke documenten je nodig hebt.  

 

 Bewijs kennis Nederlands 

 Bewijs maatschappelijke integratie 

 Bewijs economische participatie 

 

Atlas beslist niet welke documenten je nodig hebt. 

 

Welke documenten kan Atlas geven? 

Bewijs kennis Nederlands 
 Slaag je voor de test Nederlands? Je krijgt een attest Nederlands niveau A2 (1.1. + 1.2.). 

 Heb je een certificaat A2 of hoger? Je moet geen test doen.  

Bewijs maatschappelijke integratie 
Een inburgeringsattest is een bewijs van maatschappelijke integratie. 

 

Hoe kan je een inburgeringsattest krijgen? 

 Je volgt het inburgeringsprogramma. Je slaagt voor de cursussen Maatschappelijke Oriëntatie en 

Nederlands niveau A2 (1.1. + 1.2.).  
Let op! Heb je een inburgeringsattest, maar heb je de cursus Maatschappelijke Oriëntatie niet gevolgd? Dit 

inburgeringsattest wordt niet aanvaard door de procureur. 

 
OF 

 

 Je slaagt voor een vrijstellingstest Maatschappelijke Oriëntatie.  

Je slaagt ook voor een test Nederlands niveau A2 (1.1. + 1.2.) of je hebt een certificaat Nederlands 

niveau A2 (1.1. + 1.2.) of hoger.  

Bewijs economische participatie 
Atlas geeft geen bewijs van economische participatie. 

Heb je een attest Nederlands nodig? 

Lees de procedure op www.atlas-antwerpen.be/nl/documenten-en-attesten/attest-nederlands 

http://www.atlas-antwerpen.be/nl/documenten-en-attesten/attest-nederlands
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Heb je een bewijs maatschappelijke integratie nodig? 

Maak een afspraak voor een gesprek via het formulier: https://www.atlas-antwerpen.be/nl/nieuw-in-

antwerpen/wat-doet-atlas-voor-jou/afspraak-inburgeren. (Hoe vind je dit formulier? Klik op de homepage van 

www.atlas-antwerpen.be op ‘afspraak maken’ en kies dan voor ‘ik wil Nederlands leren en inburgeren’.) 

 Je hebt 2 mogelijkheden: 

1. Je doet een vrijstellingstest Maatschappelijke Oriëntatie. 
 Je hebt een 1ste afspraak voor een gesprek. Je krijgt informatie over de test. 

 Je hebt een 2de afspraak voor de test. 

o Dat is vaak op een vrijdagvoormiddag of een dinsdagavond om 18:30. 

o Je kan de test in het Nederlands, Engels, Duits of Frans afleggen. 

o De documenten en websites die je kan gebruiken, zijn in het Nederlands. 

o Je moet met de computer kunnen werken. 

o Deze test is moeilijk. 

 Ben je geslaagd? Je krijgt een inburgeringsattest. 

Kom je attest afhalen in Atlas. 

OF 

Atlas stuurt je attest op 

o via e-mail. 

o via de post. 

 Ben je niet geslaagd? Volg het inburgeringstraject. Maak een afspraak in Atlas. 

2. Je volgt het inburgeringsprogramma. 
 Je krijgt alle info op de 1ste afspraak. 

 Je krijgt een inschrijving in de cursus Maatschappelijke Oriëntatie. 

 Je kan je ook inschrijven voor cursussen Nederlands. Volg je het inburgeringsprogramma? Deze 

cursussen zijn gratis tot en met niveau 2.4. Je betaalt alleen voor de boeken. 

  

https://www.atlas-antwerpen.be/nl/nieuw-in-antwerpen/wat-doet-atlas-voor-jou/afspraak-inburgeren
https://www.atlas-antwerpen.be/nl/nieuw-in-antwerpen/wat-doet-atlas-voor-jou/afspraak-inburgeren
http://www.atlas-antwerpen.be/
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Hoe maak je een afspraak? 
 

Mail naar afspraak@atlas-antwerpen.be. 

Of telefoneer naar 03 338 70 00. 

Of kom naar Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen. 
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