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1 Over dit formulier 

 

1.1 Opbouw specificatie Gebruik achternaam veranderen 

Deze specificatie is opgebouwd uit meerdere blokken, namelijk: 
 
 

Bloknummer Omschrijving 
 

1 Inloggen 

2 Uw naamgebruik 

3 Afronden 
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2 Uitgewerkt formulier 

 

2.1 Inloggen 

Hier komt het vaste blok Inloggen Burger.  

 

2.2 Uw naamgebruik 

 Blok 2: Uw naamgebruik 
 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 Welke achternaam moet de overheid voor u 
gebruiken? 

Alleen uw eigen 
naam. 

Alleen de naam van 

uw partner. 

De naam van uw 

partner, gevolgd 

door uw eigen 

naam. 

Uw eigen naam, 

gevolgd door de 

naam van uw 
partner.  

enkelvoudige 
keuze 

E (=alleen uw eigen 
naam) 

P (=alleen de naam van 

uw partner) 

N (=de naam van uw 

partner gevolgd door uw 

eigen naam) 

V (=uw eigen naam 

gevolgd door de naam 

van uw partner)  

ja 
 

helptekst 

(suggestie): 

De partner is bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e), uw 

overleden echtgeno(o)t(e), uw ex-echtgeno(o)t(e), uw 

geregistreerde partner of uw ex-geregistreerde partner. 

 

De gekozen achternaam geldt alleen voor 
correspondentie van de overheid. Andere instanties zult u 

zelf moeten informeren. Gekozen achternaam heeft geen 

wijziging van de naam tot gevolg, het geeft alleen aan 

hoe u aangeschreven wilt worden door de overheid. 

toelichting: De gemeente kan de tekst van de 4 voorbeelden zelf 

bepalen. ECHTER: het moeten 4 items zijn (tenzij pre-

fill). 

2 Op welke datum wilt u de 
naamsverandering in laten gaan? 

01-10-2016 datum dd-mm-eejj nee 
 

toelichting: Indien mogelijk, hier een kalendertje tonen waar de 

gewenste ingangsdatum aangeklikt kan worden. 

 
 

2.3 Afronden 

Hier komt het vaste blok Afronden.  
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