OVERZICHT REGISTERS

GROOT-BIJGAARDEN
PAROCHIEREGISTERS
- par. reg. dopen 1596-1704; 1707-1789; 1786-1796, 1792-1796
- index dopen 1596-1796
- tabel der geboorten 1796-1800
- index doopboek 1707-1789
- lijsten der geboorten van de Franse Republiek 1796-1800
- par. reg. huwelijken 1613-1704, 1707-1796, 1792-1796
- index par. reg. huwelijken 1613-1796
- par. reg. overlijdens 1621-1704, 1707-1796, 1792-1795
- index par. reg. overlijdens 1621-1796
- tabel der overlijdens 1796-1800
- lijsten der overlijdens van de Franse Rupubliek 1796-1800

REGISTERS BURGERLIJKE STAND
(Deze registers zijn openbaar vanaf 100 jaar, om jongere registers te raadplegen moet
toelating van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg worden voorgelegd. Zie
leeszaalreglement.)
- reg. geboorten : 1796-1930 (+ tabellen 1796-1930)
- publicaties huwelijken 1800-1803
- reg. huwelijken : 1801-1930 (+ tabellen 1801-1930)
- lijst der overlijdens 1796-1799, 1798-1800
- reg. overlijdens : 1800-1930 (+ tabellen 1796-1930)

BEVOLKINGSREGISTERS
(Deze registers zijn openbaar vanaf 120 jaar, om jongere registers re raadplegen moet de
schriftelijke toestemming van de betrokken persoon voorgelegd worden. Indien die
overleden is of niet meer gezond van geest is, moet de toestemming worden gegeven door
diens langstlevende echtgenoot. Indien ook deze overleden is of niet meer gezond van geest
is, moet de toestemming worden gegeven door tenminste één van de afstammelingen in de
eerste graad van de betrokken persoon. Als ook dat niet mogelijk is, moet de aanvraag
gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, via de archiefdienst. Zie
leeszaalreglement.)
- 1900-1910 (2 boekdelen) :
- 1910-1920 (3 boekdelen) :

index aanwezig
index aanwezig

Gemeentelijke archiefdienst, Ninoofsesteenweg 213, 1700 DILBEEK, : 02/451 69 60
open : elke werkdag van 9 u tot 12 u, in de namiddag na afspraak
archief@dilbeek.be

- 1921-1930 (2 boekdelen) :
- zonder data :

index aanwezig
indexen

Gemeentelijke archiefdienst, Ninoofsesteenweg 213, 1700 DILBEEK, : 02/451 69 60
open : elke werkdag van 9 u tot 12 u, in de namiddag na afspraak
archief@dilbeek.be

