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Eensluidend verklaarde kopieën
Vanaf 31 maart 2004 vraagt de federale overheid niet langer een "voor eensluidend verklaarde
kopie" van een origineel document. Voortaan mag je als burger of ondernemer een gewone,
goed leesbare kopie voorleggen. Die krijgt dezelfde bewijskracht als het origineel.

De maatregel geldt voor de federale parastatalen (RSZ, RIZIV, RVA...),de federale
overheidsbedrijven en ook voor de Vlaamse overheid. Het Parlement en de Rechtbank vragen
wel nog voor eensluidend verklaarde kopies.
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Voor een eensluidend verklaarde kopie moet je op de dienst burgerzaken, afdeling bevolking
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Contact
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Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 01 43
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Openingsuren
Vandaag open
van 09u00 tot 12u00

Openingsuren Gemeentehuis

Contact

Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 40 37
Einfo@hechtel-eksel.be
Einfo@ocmwhechtel-eksel.be
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