Wijziging van uw voornaam
Direct contact opnemen
Utrecht
Amsterdam
Rotterdam

Wat doen wij?
Wij

030 - 2919874
084 - 8753322
087 - 7848621

Wat hebben wij nodig?

beoordelen

allereerst

of

uw

verzoek

tot

voornaamswijziging haalbaar is. We kijken naar het
belang dat u heeft. Wij kijken samen met u wat de
gevolgen zijn als de voornaam niet wordt gewijzigd.

Om uw voornaam te wijzigen hebben wij de
volgende stukken nodig:
1. Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)
2. De geboorteakte of inschrijvingsakte van de

Nadat wij de reden voor wijziging hebben bepaald,
dienen wij namens u het verzoek in bij de rechtbank
met de nodige uitleg en onderbouwd met stukken.

buitenlandse geboorteakte
3. Stukken die aantonen waarom het nodig is
om de voornaam te wijzigen

Over het algemeen vindt er geen zitting plaats en

Indien het gaat om uw kind hebben wij ook nog

wordt het verzoek schriftelijk afgedaan.

de volgende stukken nodig:

Na enige tijd ontvangen wij de beslissing. Indien de

4. Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

rechtbank het verzoek toewijst wordt de wijziging na
drie maanden definitief.

van de andere ouder en het kind
5. Uittreksel uit het centraal gezagsregister
6. Toestemmingsverklaring

van

de

andere

ouder
Wat zijn de kosten?
hanteren

een

vast

tarief

voor

een

voornaamswijziging van € 493,80. Dit bedrag is

Hoe lang duurt het?

inclusief 6% kantoorkosten en 21% btw en exclusief

In de praktijk duurt de procedure gemiddeld 3

verschotten zoals het griffierecht.

maanden.

Op

bovengenoemd

voorwaarden

van

zijn

onze

toepassing.

tarief

Deze

algemene
kunt

downloaden op: www.elhannouche.nl.

u

Wij houden u in de tussentijd uiteraard
periodiek op de hoogte van de stand van
zaken.

Utrecht

Amsterdam

Rotterdam

Online

Niasstraat 1

Piet Heinkade 55

Weena 505

e: info@elhannouche.nl
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