
Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, IBAN NL73INGB0672814471

Dit formulier toesturen naar:

Gemeente Heerlen
Afdeling Publiekszaken
Postbus 1
6400 AA Heerlen
14 045
+31(0)45 560 50 40
www.heerlen.nl

Pagina

1/2

versienummer formulier

06.01.2014

Aanvraag uittreksel/afschrift uit 
de burgerlijke stand 
1 Gegevens aanvrager
Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Emailadres

2 Soort uittreksel
U moet uw uittreksel aanvragen bij de gemeente waarin de gebeurtenis was. 
Voorbeeld: u wilt een uittreksel van de geboorteakte aanvragen voor uw kind. 
Als uw kind in Heerlen geboren is, dan vraagt u dit aan bij de gemeente Heerlen. 
Ook als u niet in Heerlen woont. 

Waarvan wilt u een uittreksel aanvragen:
 Geboorteakte
 Huwelijksakte
 Akte van partnerschapregistratie
 Echtscheidingsakte
 Overlijdensakte
 Akte van ontbinding partnerschapregistratie

Datum gebeurtenis

Plaats gebeurtenis

3 Doel uittreksel
Waar heeft u het uittreksel voor nodig?

Heeft u het uittreksel in het buitenland nodig?
 Ja
 Nee
(Als u ‘ja’ kiest, krijgt u een uittreksel in verschillende talen m.u.v. uittreksel akte 
van partnerschapsregistratie en akte voor ontbinding partnerschap)

> lees verder
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Voor wie vraagt u het uittreksel aan?
 Voor mijzelf 
 Voor mijn minderjarig kind
 Anders 

4 Gegevens betreffende persoon
BSN

Naam en voorletters

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Emailadres

5 Bijvoegen
• Kopie eigen legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs)
• Indien u niet uw eigen uittreksel opvraagt, machtiging van de betreffende persoon en kopie van 

zijn/haar legitimatiebewijs

Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, nemen we dit uiterlijk binnen een week in behandeling. Bij 
akkoord sturen wij het uittreksel naar het adres van de aanvrager. Let op! Betaal niet voordat u onze 
factuur heeft ontvangen (deze ontvangt u later dan het uittreksel zelf).

6 Ondertekening aanvrager

Plaats   Datum

Handtekening
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De actuele kosten en voorwaarden van uw aanvraag kunt u nalezen op www.heerlen.nl/producten-en-diensten.

De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en 

beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag uittreksel/afschrift uit de burgerlijke stand.


