
 
NAAMSVERANDERING 

 
In beginsel is de naam vast. De naamsverandering wordt bijgevolg slechts uitzonderlijk 
toegestaan op voorwaarde dat het verzoek gesteund is op ernstige redenen. Bovendien mag 
de nieuwe gevraagde naam geen aanleiding geven tot verwarring en de verzoeker of derden 
niet schaden. 
 
Ernstige redenen zijn de volgende: 

• De wens om een vreemd klinkende naam of een belachelijke naam te veranderen. 

• De wens om een naam te verder te zetten die verloren dreigt te gaan. 

• De wens om de naam van de juridische vader te geven aan een kind waarvoor de vader 

geen wettelijk recht heeft om zijn naam door te geven. 

• De wens om een naam aan zijn kind te geven volgens een buitenlandse reglementering. 

 
Wie mag een procedure tot naamsverandering indienen? 

De procedure tot naamsverandering kan enkel worden ingediend door personen van Belgische 
nationaliteit. Personen met een vreemde nationaliteit hebben niet het recht om een aanvraag 
in te dienen. 
Een verzoek betreffende een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) moet door beide ouders 
samen worden ingediend. Indien de uitoefening van het ouderlijk gezag op grond van een 
vonnis echter uitsluitend aan één van beide ouders is opgedragen, is die persoon bevoegd om 
het verzoek alleen in te dienen. 
 
Het verzoek moet schriftelijk worden gericht naar de Ambassade of rechtstreeks aan: 
Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 
Brussel. 
 
In het verzoek moet duidelijk het onderwerp vermeld (de nieuwe gevraagde naam) worden 
en de redenen hiervoor (historisch, sociologisch, familiaal,…). 
 
U legt voor deze aanvraag de volgende documenten voor: 
 

• Een uittreksel uit de geboorteakte. Dit document dient eerst gelegaliseerd te worden door 

het Gouvernorat van de geboorteplaats en daarna door het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken.  

Indien u in België geboren bent, dient u de geboorteakte in de Belgische gemeente op te 

vragen. In dit laatste geval is er geen legalisatie nodig. 

Als u in een ander land geboren bent, gelieve ons te contacteren voor meer informatie. 

• Een verblijfsattest: Dit document bewijst dat u in Tunesië woont. Dit document wordt 

afgegeven door de politie van uw woonplaats. Dit document dient daarna gelegaliseerd te 

worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Avenue de la Ligue Arabe, Nord-

Hilton, 1002 te Tunis.  

 

Ambassade van België 

te Tunis 

 
 
47, rue du 1er juin 
1002  TUNIS-BELVEDERE 
Tel  : (00.216) 71 781 655 
Fax  : (00.216) 71 781 493 
E-mail  : tunis@diplobel.fed.be 
Website : www.diplomatie.be/tunisnl 

 

 

Openingsuren : 
Maandag tot donderdag van 8u tot 12u en  
van 12u30 tot 16u 
Vrijdag van 8u tot 13u 
 
 
tijdens de maanden juli en augustus: 

maandag tot vrijdag van 8u tot 14u 
tijdens de Ramadan :  

ma. tot dond. van 8u tot 14u30  
en vrijdag van 8u tot 13u30 



• Een attest van Belgische nationaliteit: dit attest wordt door de Ambassade afgegeven. Het 

consulair recht bedraagt 22,000 TD voor een attest en 33,000 voor een legalisatie. 

• Een schriftelijke verbintenis om de registratierechten te betalen die verschuldigd zijn 

ingeval het verzoek wordt ingewilligd (49 euro of 740 euro in geval van toevoeging van 

een naam of partikel of vervanging van een hoofdletter door een kleine letter). 

• Elk document dat uw aanvraag verantwoordt. 

 

Opgelet: 

Elke adreswijziging tijdens de procedure moet worden gemeld aan de dienst 
Naamsveranderingen. Tevens moet een nieuw bewijs van verblijfplaats worden toegestuurd 
of ingediend. 
 
Wat gebeurt er na het indienen van de aanvraag? 
Het verzoek wordt toegezonden aan de gerechtelijke overheden voor onderzoek. Tijdens dit 
onderzoek worden de personen die betrokken zijn bij de gevraagde naamsverandering (de 
verzoeker, ouders, grootouders, broers, zussen,…) gehoord. De Federale Overheidsdienst 
Justitie zal eveneens het advies vragen van de Ambassade of de naamswijziging schade of 
nadeel aan iemand kan berokkenen. 
 
Bijkomende onderzoek of aanvullende inlichtingen kunnen worden gevraagd aan de 
gerechtelijke overheden of andere instanties.  
 
De resultaten van dit onderzoek worden vervolgens bezorgd aan de dienst 
Naamsveranderingen bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Deze dienst is ermee belast het 
dossier administratief te behandelen. 
 
Kan ik onmiddellijk mijn nieuwe naam gebruiken wanneer die is toegestaan? 

Neen. Het koninklijke besluit op grond waarvan de naamsverandering is toegestaan, moet 
worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Binnen 60 dagen na deze bekendmaking 
kan elke belanghebbende zich tegen de naamsverandering verzetten. De Koning beschikt op 
het verzet bij een met redenen omklede beslissing. 
 
Na die termijn of op de datum van de afwijzing van het verzet is het besluit definitief. Een 
afschrift van het besluit wordt dan verzonden aan de Federale Overheidsdienst Financiën 
(Administratie van de Registratie), die het tegen betaling van de registratierechten aan de 
verzoeker aflevert. De Federale Overheidsdienst Financiën zal contact opnemen met de 
verzoeker in het verband met de betaling van de registratierechten. Deze mogen in geen 
geval op de rekening van de Ambassade gestort worden. 
 
De verzoeker moet daarna, binnen 60 dagen na de registratie ervan, het afschrift van het 
besluit bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand op het gemeentehuis. Deze 
ambtenaar zal dan het beschikkend gedeelte van het besluit in zijn registers overschrijven. 
De naamsverandering heeft gevolgen vanaf de datum van overschrijving in de registers van 
de burgerlijke stand. De andere administratieve formaliteiten (vermelding in de 
bevolkingsregisters, wijziging van de identiteitskaart,…) gebeuren na de overschrijving van 
het beschikkend gedeelte van het besluit. 
 
De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is: 

• Die van de plaats waar de begunstigde of een van de begunstigden is geboren; 

• Die van het eerste district van Brussel indien de aanvrager niet in België is geboren noch 

er zijn gewone verblijfplaats heeft. 

 



Indien het afschrift van het besluit niet binnen de voorgeschreven termijn (d.w.z. binnen 60 
dagen na de registratie) aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand wordt bezorgd, 
wordt het besluit als niet bestaande beschouwd. Dit betekent dat u uw naam niet kunt 
veranderen op grond van het uitgevaardigde koninklijk besluit 
 

Ingeval ik mijn naam mag veranderen, geldt de naamsverandering dan automatisch 
voor mijn kinderen? 
De naamsverandering gaat enkel automatisch over op de kinderen die geboren zijn na de 
indiening van het verzoek. Voor de minderjarige kinderen daarentegen die geboren zijn voor 
de indiening van het verzoek, geldt de naamsverandering slechts indien het verzoek tot hen 
was uitgebreid. In dat geval moeten de bewijsstukken betreffende deze kinderen bij het 
verzoek worden gevoegd. 
 

Wat zijn de procedurekosten? 

De naamsverandering gaat gepaard met een heffing van een registratierecht van 49,00 euro. 
Dit recht wordt verhoogd tot 740 euro ingeval het gaat om toevoeging van een andere naam 
of van een partikel aan de naam, of om vervanging van een hoofdletter door een kleine letter. 
In uitzonderlijke gevallen kan dit bedrag verminderd worden tot 490 euro maximum. 
 
Heeft de naamsverandering gevolgen voor de afstamming? 

De naamsverandering heeft als enig gevolg dat de identiteit van de persoon wordt gewijzigd, 
en heeft geen enkele invloed op de afstamming en de gevolgen ervan. De afstamming is de 
ouderschapsband die een kind met zijn vader verbindt (vaderlijke afstamming) of met zijn 
moeder (moederlijke afstamming). De naamsverandering heeft geen enkele gevolg voor het 
ouderlijk gezag betreffende de minderjarige kinderen, het omgangsrecht, of nog de 
erfenisrechten… 
 
Hoe lang duurt de procedure? 

De gemiddelde duur van de procedure schommelt momenteel tussen 1,5 jaar en 2 jaar. 
 
 

aangepast : 15/09/2013 
  


