
Kopen, verkopen en erven van onroerend goed.  

Wat vind je in archieven van  

registratie- en hypotheekkantoren? 

(19de-20ste eeuw)  

 

 

Marij Preneel 
Algemeen Rijksarchief (Brussel) 



Inleiding 
 

> Onroerend goed overdragen of bezwaren 
 

• Ancien régime: schepenbank 

• Franse tijd: uitbouw administratie 

• Onafhankelijk België > ministerie van Financiën 

  

 

 

 



Inleiding 
 

> Documenteren belangrijke levensmomenten 

 

 Aankoop/verkoop van onroerend goed 

 Nalatenschappen 

 Huur/verhuur, testamenten, 
huwelijkscontracten… 



Een notariële akte en zijn 
levensloop 



Inleiding 
 

> Archieven Financiën <> Notariaat 

 

+ per ambtsgebied 

+ verwijzing naar notariële akten 

- zonder plannen 

 



Inleiding 
  
 > Archieven van Financiën 
 

• Registratiekantoren 

 erfenisaangiften 

 notariële en onderhandse akten 

• Hypotheekkantoren 

• (Kadaster) 

 



Registratiekantoren 

Aangiften van nalatenschap 
Notariële en onderhandse akten 



Aangiften van nalatenschap (reeks 187) 

• Registre des déclarations de succession 

• Memories van aangifte (vanaf 1820 met registratie) 

• 1818-1851: ook ‘negatieve aangiften’ 

• Roerende en onroerende goederen 

• Vanaf 1926: reeks 187/reeks 187² 



Aangiften van nalatenschap (reeks 187) 

• zes maanden tijd om in te dienen 

• in kantoor woonplaats van de overledene (vanaf 1818) 

• chronologisch geordend 

• per jaar gebundeld 

 

 



Aangiften van nalatenschap (reeks 187) 

• Vaste lay-out vanaf 1920 

• Informatie over de erflater 

• Namen erfgenamen 

• Nalatenschap of schulden? 

• Berekening belastingen 



Aangifte van 
nalatenschap 
(reeks 187) 



Aangifte: voorbeeld 2 



Zoekstrategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangiften van nalatenschap (reeks 

187) 

Tafel van Overlijdens (reeks 54) 

Register van indiening van de 

aangiften van nalatenschap, enz. 

(reeks 47) 

Wanneer men de naam en 

jaar van overlijden van de 

overledene kent: 

Wanneer de datum van de 

indiening van de aangifte 

van nalatenschap bekend 

is: 



Voorbeeld: Van Outrijve 
d’Ydewalle (linkerpagina) 

Woonplaats 
Overlijdens

datum 
(februari) Leeftijd 

Geboorteplaats 
Burgerlijke 

staat 

Datum 
indiening 
aangifte 

Nummer 
aangifte 

Volg- 
nummer 

Familienaam Voornaam Beroep 
Plaats van 
overlijden 
(Brugge) 



Aangiften van nalatenschap (reeks 187) 
Vlaams-Brabant 

 

 

• 20 registratiekantoren 

• REG Leuven > 1818-1821; 1885-1939 

• Inventaris in de leeszaal 



Registratiekantoren 

Aangiften van nalatenschap 
Notariële en onderhandse akten 



Registratie van notariële minuten 

• Register van ‘openbare burgerlijke akten’ (reeks 5) 

 = notariële akten  

• Samenvatting van de akte 

• Volledige akten in 

 Archief notaris 

 Reeks 72 hypotheken (enkel overdracht onroerend goed onder levenden) 

 



Registratie van niet-notariële akten 

• Register van onderhandse akten (reeks 6) 

• onderhandse akten = akten niet verleden voor 
notaris 



Voorbeeld: Veurne 
(1833) 



1860-1925 



Repertorium van de eigenaars (reeks 50) 

• 1860-1925 

• Toegang op notariële akten, onderhandse akten, 
erfenissen met overgang van onroerend goed,… 

• Per partij 



Voorbeeld: James Ensor 



 



 



Ensor in het repertorium 
(1/206bis) 

Datum 
Akte 

Notaris 

Gegevens registratie: 
Datum, register, folio, vak 

Aard akte 
Kerngegevens akte Som 

Overlijdensdatum Partij(en) 
Kruisverwijzing 
naar reeks 52 



Hypotheekkantoren 



Hypotheekkantoren 

• Akten van overdracht of toewijzing van zakelijke 
rechten op onroerend goed (vnl. aankoop & verkoop) 

• Enkel onder levenden 

• Overschrijven van notariële akten 

• Inschrijven van hypotheekakten 

• Volledig openbaar 

 



Welk kantoor? 

 

Per gerechtelijk arrondissement (tot 2014) 
 

(Vlaams-)Brabant 
>Leuven 

>Brussel 

> Nijvel 
 
 



Welke archieven? 

 

 

 



Alfabetisch zoeken 

>> Start: reeks 76 (alfabetische tafel) 

 

 Op familienaam 

 Vermelding van voornaam, beroep en 
woonplaats 

 Verwijst naar reeks 75 



Chronologisch zoeken 

>> Start: reeks 70 
 

• = Register van indiening 

• Informatie over: 

 Verkrijger 

 Verkoper 

 Notaris 

 Bedrag van de aankoop/verkoop 

 

 



 Reeks 75 (repertorium) 
 

 Overzicht van overgeschreven akten (reeks 72) 

Verkoop, aankoop, etc. 

 

 Overzicht van ingeschreven akten (reeks 71) 

Hypotheken, voorrechten, enz. 



Voorbeeld: Jean-Baptiste de 
Béthune (reeks 76) 

Familienaam Voornaam 

Beroep 

Woonplaats 

Repertorium
nummer 

Casenummer 



de Béthune (reeks 75 links) 

Verwijzing naar 
reeks 72 

(register / akte) 

Datum 
overschrijving 

Aard akte 

Kerngegevens 
akte 

Som 



Reeks 72 (register 
1409 / akte 28) 

Letterlijke overschrijving. 

 

Volledig openbaar, ook jonger 
dan 100 jaar 



Chronologisch zoeken: Ensor 



Reeks 72 



Tips 
 

> Kom goed voorbereid naar de leeszaal 
 

• verzamel zo veel mogelijk info (namen, data, 
woonplaats…) 

• zoek het juiste registratie- of hypotheekkantoor 

• check website Rijksarchief 

• gebruik het zoekschema 
 

 

  

 

 

 



Publicaties 
 

• Kopen en verkopen van vastgoed (1795 tot heden) 
arch.arch.be > online aanbod > publicaties > 
zoekwijzers 

• Pieter DE REU, De erfenisaangifte. Broncommentaar.  
Brussel, 2011. Algemeen Rijksarchief Publ. 5012 

• Laurence DRUEZ, Chaque maison a son histoire, Guide 
des sources relatives au patrimoine immobilier privé. 
Namur, 2016.  
 

>publicat@arch.be 
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