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 Home (/) ● Wonen & Leven (/wonen-leven) ● Burgerlijke stand (/burgerlijke-stand) ● Geboorte & overlijden (/geboorte-overlijden)
● Geboorte (/geboorte) ● Naamswijzing - familienaam (/naamswijziging-familienaam) ● Uittreksel naamswijziging

Uittreksel naamswijziging
Online aanvragen (https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel)

De akte van naamsverandering vermeldt:
 De datum van verzoek;
 De naam en voornamen;
 De nieuwe naam van de betrokkene.

Voorwaarden
Voor akten van naamsverandering wordt het recht op een uittreksel beperkt tot:
Jezelf; je contacten. Kom alleen naar het gemeentehuis wanneer dit écht nodig is. Maak dan een afspraak,
Beperk

alleen en kom
op tijd. Zoechtgeno(o)te
kunnen we of
dewettelijk
social distancing
en hygiënemaatregelen garanderen en gaan we
De echtgeno(o)te,
overlevende
samenwonende;
kom
samen veilig vooruit.

 Je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder);
 Bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken);
 Je erfgenamen;
 Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat met verwijzing naar de wettelijke basis van het gerechtelijke wetboek
waarop de procedure is gebaseerd.
Zodra de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een uittreksel.

Procedure
 Als de akte is opgemaakt na 31 maart 2019 kan deze online aangevraagd worden via ‘Mijn burgerprofiel’
(https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel). Je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) waarmee je
het uittreksel van naamswijziging kan downloaden en afdrukken.
 Je kan het uittreksel ook afhalen aan het snelloket tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Meebrengen

Lees

Identiteitskaart of verblijfskaart

Bedrag
Het aanvragen van een uittreksel van naamswijziging is gratis.

 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 gesloten

Alle informatie (/diensten/burgerlijke-stand)
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