
▪ Klik op één van de documenten die voorgesteld worden bij ‘Meest gevraagd’ of selecteer een 

attest uit de lijst  
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Voor je de aanvraag start: 

1. Je hebt een e-mailadres? 

2. Je kent de pincode van jouw eID, je hebt een federaal token of Itsme?  

3. Je wenst een aanvraag te doen voor jezelf of een gezinslid? 

4. Het document is voor gebruik in België of in het  buitenland? 

5. Je wenst een afschrift van een akte uit de register van de burgerlijke stand of een be-

volkingsattest aan te vragen die op de website van de gemeente/stad wordt aangebo-

den?   

 

Indien 5x ja, ga verder met de aanvraag 

Indien nee, wend je tot het onthaal.  

 

▪ Surf naar gemeentenaam.egovflow.be (bv.brugge.egovflow.be) 

▪ Steek jouw eID in de kaartlezer 

▪ Zoek de gewenste akte of attest op  

OF 



▪ Selecteer je certificaat, geef je pincode op en klik op OK 

▪ Klik op ’Aanmelden’  

▪ Kies een manier om je aan te melden 

▪ Vul de ontbrekende gegevens in en klik op verzenden 
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▪ Wacht even op de verwerking van jouw aanvraag  

Blijft jouw aanvraag in behandeling staan? 

We konden jouw aanvraag niet automatisch verwerken. Een medewerker zal dit 

verder behandelen. Je hebt hiervan reeds een e-mail met ontvangstbevestiging en 

referentienummer gekregen. We houden je verder op de hoogte via e-mail.  

 

Heb je nog vragen? Dan verwijzen we je graag door naar het Onthaal. 

 

 

  

▪ Na de automatische verwerking verschijnt een link naar het document op het scherm: 

 Je kan dit document downloaden en direct doorsturen (vergeet dit achteraf niet te verwijderen indien u werkt op een openbare PC (bv. PC in de bibliotheek)! 

 Je kan dit document  afdrukken 

 Je krijgt tegelijkertijd ook een e-mail met een link naar het document (eID met pincode en kaartlezer , federale token of Itsme account nodig om thuis te openen) 

▪ Sluit het scherm of start een nieuwe aanvraag 
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