
Belgische genealogische links 

1 Wallonië en Brussel 

1.1 SCGD-CGDN 

http://www.scgd.net 

(NL) 

Deze vereniging beweert de Belgische 

genealogische en demografische gegevens te 

centraliseren. Als je de website bekijkt richt deze 

zich voornamelijk op het Franstalige gedeelte van 

het land. 

 

1.2 Grensstreek België-Nederland 

http://www.geschiedenisvanloenhout.net/genealogie 

(NL) 

Deze site geeft informatie over de grensstreek en ook 

uittreksels uit PR en BS van de gemeenten uit de 

grensstreek tussen Antwerpen en Nederland.  

 

1.3 Kempen 

http://www.stiell.be 

(NL) 

Deze site biedt mogelijkheden aan onderzoekers van 

Kempense gezinnen: bidprentjes, archieven, enz.… 

 

 

1.4 Archieven 

1.4.1 Rijksarchief van België 

https://search.arch.be/nl/ 

(NL) 

De website van het Belgisch Rijksarchief bevat de 

volledige collectie van openbare parochieregisters en 

registers van Burgerlijke Stand van alle Belgische 

gemeenten. Tevens bevat het een grote verzameling 

oude kadasterplannen en oude landkaarten. Sommige 

andere archiefstukken staan ook online. Downloaden 

van de afbeeldingen zou kunnen gebeuren via de plug-in voor Google Chrome ‘GENEA 

IMAGE DOWNLOADER”, te verkrijgen via de Google Chrome webstore. 



1.4.2 Golink.be 

http://www.golink.be/archieven.htm 

(NL) 

Deze Vlaamse portaalsite geeft rechtstreekse links 

naar Belgische en Nederlandse archieven. 

 

 

 

1.4.3 BSKempen 

http://www.bskempen.be 

(NL) 

Deze site stelt zich tot doel de volledige burgerlijke stand 

van de Kempen (zowel Antwerpse als Limburgse) online 

te plaatsen, voor zover deze openbaar gemaakt is. Je kan 

online zoeken maar ook de database downloaden zodat 

je ook op locaties zonder internet kan zoeken. 

1.4.4 Regio Gent 

http://www.prosapia.be. 

(NL) 

Deze site biedt archieven en genealogieën van de 

streek ten zuiden van Gent. 

 

 

1.4.5 Liberaal Archief 

https://www.liberas.eu 

(NL) 

Dit is het digitale archief van het liberaal leven in 

Vlaanderen: lokale afdelingen van de partij, liberale 

sportclubs, muziek verenigingen, enz.  Ook algemene 

stuuken overGent of over politiek of verkiezingen 

zijn hier te vinden. 

1.5 West-Vlaanderen 

1.5.1 Probat West-Vlaanderen 

https://probat.west-vlaanderen.be/default.aspx 

(NL) 

Dit is het provinciaal archief van West-Vlaanderen, met links naar alle gemeentelijke 

archieven van deze provincie. 



 

1.5.2 Database akten West-Vlaanderen 

https://www.vrijwilligersrab.be/nl 

(NL) 

Deze site is aangemaakt door vrijwilligers van het 

archief van Kortrijk en Brugge en bevat 

bewerkingen. 

 

1.6 Neerpelt 

http://akten.neerpelt.be 

(NL) 

Dit is de rechtstreekse link naar het digitaal 

gemeentearchief van Neerpelt. 

 

 

1.7 Schilde 

http://schilde.archiefonline.be 

(NL) 

In het digitaal archief van Schilde vind je de 

parochieregisters en de burgerlijke stand van ’s 

Gravenwezel en Schilde 

 

 

1.8 Emigranten Redstar line 

http://www.redstarlinezoeker.be 

(NL) 

Deze website laat u toe te zoeken in de archieven van 

de Red Star Line, de rederij waarmee massaal veel 

mensen naar Amerika emigreerden. 

 

 

1.9 Arr. Turnhout (Ragebol) 

http://www.ravels-weelde-poppel.be 



(NL) 

Ravels’ Genealogisch en Geschiedkundig Bolwerk 

(Ragebol) wil oude archieven en voorwerpen van 

onder het stof halen en o.a. genealogische 

informatie ter beschikking te stellen van het publiek. 

Het biedt niet alleen PR en BS online aan, maar ook 

cijnsboeken, enz. 

 

1.10 Land van Waas 

https://www.publicatie-landvanwaas.be 

(NL) 

Historische akten van de burgerlijke stand, van 

kerkelijke parochieregisters, van notarissen, van 

staten van goed en van nog veel meer uit het 

Land van Waas kan je hier digitaal raadplegen. 

 

1.11 Open archieven 

https://www.openarch.nl/?lang=nl 

(NL) 

Doorzoek de genealogische gegevens van 

Nederlandse en Belgische archieven en vind 

automatisch gelinkte akten en aanvullende 

informatie over personen en context. 

 

1.12 Religieuze instituten in België 

https://kadoc.kuleuven.be/pdf/studiedagen/5-presentatie-religieuzeinstituten.pdf 

(NL) 

Presentatie betreffende de religieuze instituten in België: 

kloosterordes, abdijen, bisdommen, enz. 


