Dienst Burgerzaken (enkel op afspraak)
Klik hieronder op het product dat u nodig heeft, lees de nodige info en maak vervolgens uw afspraak.
Lukt u dit niet online? Bel dan onze dienst Onthaal op 058 22 44 44

Waarvoor kan je bij ons terecht?
Aanvraag en activatie van digitale sleutels
Akte van geboorte
Akte van huwelijk
Akte van overlijden
Attest van Belgische nationaliteit
Attest van erfopvolging
Attest van gezinssamenstelling
Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)
Attest van wettelijke samenwoning
Alle producten 
Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
Begraafplaatsen
Belgisch paspoort ("reispas")
E-apostille of legalisatie
Elektronische identiteitskaart (eID)
Elektronische vreemdelingenkaart
Europees rijbewijs
Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden
Huisnummer
Huwelijk
Huwelijksaangifte
Internationaal rijbewijs
Kids-ID: Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar
Laatste wilsbeschikking
Nationaliteit: Belg worden
Opgraving van een stoffelijk overschot of urne
Pin- en pukcode
Reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen
Reistoelating voor minderjarigen
Uittreksel uit het bevolkingsregister
Uittreksel uit het strafregister
Voorlopig rijbewijs
Aangifte van een adreswijziging / inschrijving
Aangifte van een adreswijziging / inschrijving
Aanpassing van de geslachtsregistratie
Adoptiepremie
Akte van Belgische nationaliteit
Akte van Belgische nationaliteit
Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht
Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht
Akte van adoptie
Akte van echtscheiding
Akte van echtscheiding
Akte van een levenloos kind
Akte van een levenloos kind
Akte van geboorte
Akte van huwelijk
Akte van overlijden
Akte van verklaring van naamskeuze
Akte van verklaring van naamskeuze

Akte van voornaamsverandering
Akte van voornaamsverandering
Attest van Belgische kiezer
Attest van Belgische kiezer
Attest van erfopvolging
Attest van gezinssamenstelling
Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)
Attest van leven
Attest van leven
Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
Attest van wettelijke samenwoning
Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
Begraafplaatsen
Belgisch paspoort ("reispas")
Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven
Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven
Buitenlandse overlijdensakte erkennen en overschrijven in België
E-apostille of legalisatie
Een gekend kind adopteren
Een gekend kind adopteren
Een kind erkennen
Een kind erkennen
Een ongekend kind adopteren
Een ongekend kind adopteren
Eensluidend verklaarde kopie
Eensluidend verklaarde kopie
Elektronische identiteitskaart (eID)
Elektronische vreemdelingenkaart
Europese nationale rijbewijzen
Geboorteaangifte
Geboorteaangifte
Gedeeld verblijf
Gedeeld verblijf
Gemeentelijke geboortepremie
Gemeentelijke geboortepremie
Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden
Huisnummer
Huisnummerplaatje
Huwelijk
Huwelijksaangifte
Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind
Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind
Melding van tijdelijke afwezigheid
Moraliteitsattest
Negatieve wilsverklaring
Nietig verklaren van een huwelijk
Opgraving van een stoffelijk overschot of urne
Orgaandonatie
Orgaandonatie
Overlijdensaangifte
Overlijdensaangifte
Overlijdensaangifte van een doodgeboren kind
Overlijdensaangifte van een doodgeboren kind
Referentieadres
Referentieadres
Registratie poliovaccinatie
Registratie poliovaccinatie
Reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen
Reistoelating voor minderjarigen
Stemmen bij verkiezingen

Stemmen met een volmacht
Veranderen van voornaam
Wettelijk samenwonen
Wettelijk samenwonen
Wettelijk samenwonen beëindigen
Wettiging handtekening
Wettiging handtekening
Wilsverklaring inzake euthanasie
Wilsverklaring inzake euthanasie

Openingsuren
Maandag

van 09 u. tot 12 u. (enkel na afspraak)

Dinsdag

van 09 u. tot 12 u. (enkel na afspraak), van 14 u. tot 18.30 u. (enkel na afspraak)

Woensdag

van 09 u. tot 12 u. (enkel na afspraak)

Donderdag

van 09 u. tot 12 u. (enkel na afspraak)

Vrijdag

van 09 u. tot 12 u. (enkel na afspraak)

Zaterdag

gesloten

Zondag

gesloten

Volgende week
Maandag 4-07-2022

van 09 u. tot 12 u. (enkel na afspraak)

Dinsdag 5-07-2022

van 09 u. tot 12 u. (enkel na afspraak), van 14 u. tot 18.30 u. (enkel na afspraak)

Woensdag 6-07-2022

van 09 u. tot 12 u. (enkel na afspraak)

Donderdag 7-07-2022

van 09 u. tot 12 u. (enkel na afspraak)

Vrijdag 8-07-2022

van 09 u. tot 12 u. (enkel na afspraak)

Zaterdag 9-07-2022

van 09 u. tot 12 u. (Enkel na afspraak. )

Zondag 10-07-2022

gesloten

Sluitingsdagen
Feest van de Vlaamse Gemeenschap

maandag 11 juli 2022

Nationale Feestdag

donderdag 21 juli 2022

O.-L.-V.-Hemelvaart

maandag 15 augustus 2022

Allerheiligen
Allerzielen

dinsdag 1 november 2022
woensdag 2 november 2022

Wapenstilstand

vrijdag 11 november 2022

Koningsdag

dinsdag 15 november 2022

Kerstmis
2e Kerstdag

zondag 25 december 2022
maandag 26 december 2022

Nieuwjaar

zondag 1 januari 2023

1 mei

maandag 1 mei 2023

Waar kan je ons bereiken?
Stadhuis
Marktplein 7
8620 Nieuwpoort

Tel. 058 22 44 40
058 22 44 45
bevolking@nieuwpoort.be
http://www.nieuwpoort.be

