Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.
Akkoord

Meer informatie (/privacy?_translate=nl)

(/)

 (/aanmelden)

 Home (/) ● Wonen & Leven (/wonen-leven) ● Burgerlijke stand (/burgerlijke-stand) ● Geboorte & overlijden (/geboorte-overlijden) ● Adoptie

Adoptie
Adoptie is de procedure waarbij men een juridische afstammingsband creëert tussen geadopteerde en adoptant(en).
Meer informatie over een adoptieaanvraag en -procedure vind je via Kind en Gezin (https://www.kindengezin.be/adoptie/ik-wil-adopteren/).

Voorwaarden
 Je bent alleenstaande, gehuwd of samenwonende.
 Ook koppels van hetzelfde geslacht mogen adopteren.

Procedure
Maak een afspraak (https://wb-hechteleksel.be.qmatic.cloud/qmaticwebbooking/index.html#/preselect/services/9f6f4139a89309071f3807d3d64a701d012ab5c9c7295abae64a335fe2fd5b7f)

STAP 1:
Voor het aanvragen van een buitenlandse adoptie, informeer je je best vooraf bij de dienst burgerlijke stand. Zij delen je mee welke documenten je moet
overhandigen om de vonnissen over te schrijven.
STAP 2:
Meld je bij een notaris of vrederechter en vraag hen om goedkeuring. Heb je je goedkeuring binnen, dan schrijft de dienst burgerlijke stand de vonnissen over.

Meebrengen
 Identiteitskaart of verblijfskaart;
 Bewijs van erkenning van de buitenlandse adoptie door de Centrale autoriteit van de FOD Justitie.

 Contactinformatie
Burgerlijke stand (/diensten/burgerlijke-stand)
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel

 011 73 01 42
 burgerlijkestand@hechtel-eksel.be (mailto:burgerlijkestand@hechtel-eksel.be)
Openingsuren

Vandaag open van 09:00 tot 12:00
Morgen
open van en
13:30
tot 17:00
Gemeente
OCMW
werken

voortaan op afspraak. Zo kunnen we de social distancing en hygiënemaatregelen garanderen en gaan we
samen veilig vooruit. Plan je bezoek online of telefonisch wanneer dat voor jou het beste past.

Lees m

Alle informatie (/diensten/burgerlijke-stand)

Opgelet, de parkeerplaatsen bij In den Brand, Kamertstraat, zijn zeer beperkt. Gelieve te parkeren op volgende parkings:
- Parking Pijnven, Kiefhoekstraat 16, 3940 Hechtel-Eksel (nabij fietsknooppunt 272)
- Parking De Schans, Schansplein, 3940 Hechtel-Eksel (fietsknooppunt 515)
- Parking De Hoef, Lupinestraat, 3940 Hechtel-Eksel (fietsknooppunt 516)
- Parking Sporthal, Dennenstraat 8, 3940 Hechtel-Eksel (tss. knooppunt 256 en 257)
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