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Dienst Burgerzaken - uitsluitend op afspraak
De dienst Burgerzaken staat in voor administratieve handelingen in verband met het beheer van het gemeentelijk bevolkingsregister
en de registers van de burgerlijke stand.
Deze dienst is verantwoordelijk voor een heleboel administratieve taken waarmee het leven van elke burger verweven is. Op heel
wat belangrijke momenten in het leven komt u met de dienst Burgerzaken in contact: geboorte, huwelijk, samenwonen, overlijden,
reizen, verhuizen, ...
De dienst beheert eveneens dossiers van niet-Belgen die in het vreemdelingen- en het wachtregister zijn ingeschreven.
Ook de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen behoren tot het takenpakket van de dienst Burgerzaken.

Afspraak maken
De balie 'Burgerzaken' is uitsluitend op afspraak geopend. Boek uw afspraak online of bel van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 u.
of tussen 13 en 16 u. naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken.

Openingsuren
Maandag 27-06-2022

van 09 u. tot 12 u.

Dinsdag 28-06-2022

van 09 u. tot 12 u.

Woensdag 29-06-2022

van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u.

Donderdag 30-06-2022

van 09 u. tot 12 u.

Vrijdag 1-07-2022

van 09 u. tot 12 u.

Zaterdag 2-07-2022

van 09 u. tot 12 u.

Zondag 3-07-2022

gesloten

Maandag 4-07-2022

van 09 u. tot 12 u.

Dinsdag 5-07-2022

van 09 u. tot 12 u.

Woensdag 6-07-2022

van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u.

Donderdag 7-07-2022

van 09 u. tot 12 u.

Vrijdag 8-07-2022

van 09 u. tot 12 u.

Zaterdag 9-07-2022

van 09 u. tot 12 u.

Zondag 10-07-2022

gesloten

Sluitingsdagen
Feest van de Vlaamse Gemeenschap

maandag 11 juli 2022

Nationale feestdag

donderdag 21 juli 2022

Brugdag na Nationale Feestdag

vrijdag 22 juli 2022

Zaterdag na brugdag Nationale feestdag - sluitingsdag

zaterdag 23 juli 2022

O.L. Vrouw Hemelvaart

maandag 15 augustus 2022

Allerheiligen

dinsdag 1 november 2022

Wapenstilstand

vrijdag 11 november 2022

Sluitingsdag voor Kerstmis

zaterdag 24 december 2022

Kerstmis

zondag 25 december 2022

Tweede Kerstdag

maandag 26 december 2022

Nieuwjaar

zondag 1 januari 2023

Oudejaarsdag

zondag 1 januari 2023

Tweede Nieuwjaarsdag

maandag 2 januari 2023

Feest van de Arbeid

maandag 1 mei 2023

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Aangifte van een adreswijziging bij uw stad of gemeente
Adreswijziging naar het buitenland (enkel Belgen)
Arbeidskaart
Attest van verblijf en nationaliteit
Attest van verblijf voor een huwelijk
Attest wijze van teraardebestelling
Belgisch paspoort
Beroepskaart voor vreemdelingen
Bewijs van de Belgische nationaliteit
Alle producten
Bewijs van leven
Bewijs van woonst
Beëindiging wettelijk samenwonen
Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven
Buitenlandse overlijdensakte erkennen en overschrijven in België
Certificaten op de identiteitskaart vernieuwen of aanpassen
Echtscheiding
Een gekend kind adopteren
Een kind erkennen
Een ongekend kind adopteren
Eensluidend verklaarde kopie
Elektronische identiteitskaart (eID)
Elektronische vreemdelingenkaart
Europees rijbewijs
Geboorteaangifte
Gecombineerde vergunning (single permit)
Gemeentelijke subsidie bij geboorte en adoptie
Gemeentelijke subsidie voorhuwelijkssparen
Gemeentelijke tussenkomst (subsidie) in de telefoonkosten voor bejaarden en andersvaliden
Grafconcessies en concessies voor columbaria
Gratis concessie voor oud-strijders
Huwelijk
Huwelijksaangifte
Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind
Inschrijving Niet-Belgen EU
Inschrijving Niet-Belgen Niet-EU
Internationaal rijbewijs
Kids-ID: Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar
Kortingskaart NMBS voor grote gezinnen
Laatste wilsbeschikking
Naamsverandering
Omruiling buitenlands rijbewijs
Opzoeken adres in lokaal bevolkingsbestand
Orgaandonatie
Overlijdensaangifte
Overlijdensaangifte van een doodgeboren kind
Raadplegen persoonlijke gegevens
Referentieadres

Registratie poliovaccinatie
Reistoelating voor minderjarigen
Rijbewijs categorie G
Samenstelling van het gezin
Sociaal telefoontarief
Sociaal-pedagogische premie (subsidie) voor andersvaliden
Sociale correctie (subsidie) op het gedifferentieerd tarief voor afvalverwerking (DifTar)
Stemmen bij verkiezingen
Stemmen met een volmacht
Studenten: verlenging verblijf
Subsidie voor een huwelijksjubileum
Tijdelijke afwezigheid
Uittreksel bevolkingsregister
Uittreksel uit echtscheidingsakte
Uittreksel uit geboorteakte
Uittreksel uit het strafregister
Uittreksel uit huwelijksakte
Uittreksel uit overlijdensakte
Voorlopig rijbewijs
Voorlopig rijbewijs - overige categorieën
Wat te doen bij diefstal of verlies van uw elektronische identiteitskaart
Wettelijk samenwonen
Wettiging handtekening
Wilsverklaring inzake euthanasie

Waar kunt u ons bereiken?
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
burgerzaken@kortenberg.be

 Tobania

Gemeente Kortenberg
Dr V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
T 02 755 30 70, info@kortenberg.be

