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1

Inleiding

1.1 Doelstelling
Dit document stelt zich tot doel een brug te vormen tussen de nieuwe wetgeving m.b.t. de burgerlijke
stand en de documentatie van de softwareleveranciers waarin het gebruik van de aangepaste
toepassing worden beschreven.

1.2 Doelpubliek
Het document richt zich voonamelijk tot de ambtenaren van de burgerlijke stand, hun gemachtigden
en de personen die hen bijstaan bij de voorbereiding van de akten.
Om ook de leidinggevenden een goed inzicht te geven in de werking van het nieuwe systeem van de
burgerlijke stand, werd de rubriek “Abstract” toegevoegd waarin de krachtlijnen van de nieuwe
toepassing worden uiteengezet.
Op het einde van het document werd een sectie toegevoegd dat de impact beschrijft van het nieuwe
systeem van de burgerlijke stand op de bevolkingsdiensten.

1.3 Terminologie en acroniemen
Hieronder worden de termen en acroniemen beschreven die gebruikt werden in het document.
DABS : Databank Akten Burgerlijke Stand
RR : Rijksregister
RRN : Rijksregisternummer
ABS : Ambtenaar Burgerlijke Stand. Hiermee wordt zowel de ambtenaar bedoeld die wettelijk
gemachtigd is om akten van de burgerlijke stand te tekenen als deze die door deze laatste worden
gemachtigd.
Notificatie : dit is een bericht waarmee informatie op een elektronische wijze kan worden uitgewisseld
tussen de partners van de burgerlijke stand

1.4 Abstract
Het nieuwe systeem van de burgerlijke stand dat vanaf 31/3/2019 operationeel zal zijn, omvat een
aantal belangrijke wijzigingen t.o.v. het huidige systeem. De belangrijkste veranderingen zijn :


De akten worden opgemaakt in gedematerialiseerde vorm – dit is onder de vorm van een
verzameling van gegevens i.p.v. op papier – en worden centraal opgeslagen in een nieuwe
Databank van de Akten van de Burgerlijke Stand, ook de “DABS” genoemd.



Deze databank wordt ontsloten bij middel van een reeks van webservices die worden
geïntegreerd in de toepassingen van de gemeentes en de consulaten en via dewelke
gemeenten en consulaten akten kunnen opmaken, wijzigen, vernietigen en raadplegen.



Bij het opmaken van akten worden alle personen die in de akte voorkomen, geïdentificeerd bij
middel van een nummer. Voor verblijfhouders is dit het bekende RR-nummer. Voor de nietverblijfhouders werd een nieuw register van niet-verblijfhouders gecreëerd binnen het RR.
Indien nog geen nummer bestaat voor een betrokkene wordt dit bij het aanmaken van de akte
gecreëerd.
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In het nieuwe systeem worden akten enkel nog door de ABS getekend. De ondertekening is
elektronisch en verloopt volgens de Europese Xades standaard voor gekwalificeerde
handtekeningen. De gekwalificeerde elektronische handtekening is equivalent aan de
zogenaamde natte handtekening. Om protocolaire redenen kunnen bvb bij een huwelijk de
echtgenoten en de getuigen nog tekenen in het huwelijksboekje maar dit heeft verder geen
effect op de DABS.



Er werden 15 aktetypes voorzien waaronder ook enkele nieuwe types zoals de akte van
afwezigheid. Per aktetype bestaan er verder varianten op basis van de gebeurtenis die
aanleiding gaf tot het opstellen van de akte. Dit kan zijn de aangifte – het normale geval –
maar er kunnen ook akten worden opgesteld op basis van een PV (bvb bij een vondeling),
een buitenlandse akte of een Belgische of buitenlandse rechterlijke of administratieve
beslissing. Wanneer een akte wordt opgesteld op basis van een andere gebeurtenis dan de
aangifte, worden enkele bijkomende informatielementen meegegeven m.b.t. de gebeurtenis.



Het wijzigen van getekende akten kan in de toekomst op een eenvoudige wijze gebeuren door
de te wijzigen akte op te vragen, deze te wijzigen, aan te geven op basis waarvan de wijziging
plaatsvindt en ze vervolgens terug in te sturen. De DABS zal de ingezonden akte vergelijken
met de initiële akte en een ontwerp van wijzigingsakte voorstellen. Na verificatie ondertekent
de ABS deze en zend hij ze terug in. De wijzigingsakte wordt gekoppeld aan de initiële akte.
Door deze koppeling zal de wijziging toegepast worden en zichtbaar zijn op afschriften en
uittreksels.



Aktes kunnen worden geraadpleegd op drie manieren, met name via het scherm of in
documentvorm als afschrift of als uittreksel. Bij een afschrift wordt de initële toestand van de
akte weergeven met de historiek van de wijzigingen die er op werden doorgevoerd, de
vroegere zogenaamde randmeldingen. Bij het uittreksel daarentegen wordt de
geactualiseerde toestand getoond, dit is na verwerking van de wijzigingen. Zo zal bij de
erkenning van een kind na het opstellen van de geboorteakte, op het uittreksel de vader
onmiddellijk worden getoond als één van de ouders. Bij het afschrift wordt enkel de moeder
vermeld in de akte en wordt onder de aktegegevens een vermelding aangebracht dat de
vader het kind erkend heeft.



Afschriften en uittreksels kunnen in de toekomst enkel nog worden afgeleverd door de DABS.
Indien het om een akte gaat opgesteld voor 31/3/2019, dan dient deze eerst overgebracht te
worden naar de DABS ( ook wel de migratie van de akte genoemd).



Om het aantal migratieaanvragen die manueel moeten verwerkt worden wanneer een
beweging plaatsvindt te beperken, kan de gemeente zijn oude akten, waarop nog bewegingen
te verwachten zijn, voorafgaand migreren. Deze migratie wordt sterk aanbevolen voor
gemeenten die veel (geboorte)akten opmaken en waar de verwachte vraag groot zal zijn. De
vragen voor manuele migratie zouden immers de werking van dienst sterk kunnen verstoren.



Om de migratie van de oude akten te ondersteunen stelt het Rijksregister twee gratis
extracten ter beschikking om de gemeentegegevens te verrijken met de
Rijksregisternummers. Het eerste extract is het grootste extract dat loopt tot de datum van
aflevering. Het tweede extract omvat het complement tot 31/3/2019.



De migratie kan op afschrift- en/of uittrekselniveau gebeuren. Bij een migratie op
uittrekselniveau zal de gemeente alle metagegevens van de akte moeten aanleveren die
nodig zijn om het uittreksel te kunnen aanmaken. Bij een migratie op afschriftniveau wordt een
beeld van de akte aangeleverd samen met een aantal metagegevens die nodig zijn om de
gemigrerde akte te kunnen opzoeken. Dit beeld kan een scan van de akte zijn of een beeld
dat werd aangemaakt op basis de metagegevens van het lokale systeem.



De vorm en inhoud van de afschriften en uittreksels werd vastgelegd in het KB van 3 februari
2019 (B.S. 15 februari 2019) en kan niet meer gewijzigd worden door de gemeente. Indien de
gemeente het wenst, kan wel het gemeentelogo worden vermeld op het afschrift of uittreksel.
Het volstaat om het logo éénmalig op te laden in de DABS.



Afschriften en uittreksels kunnen enkel afgeleverd worden voor akten die werden
ondertekend. In deze nieuwe context is het belangrijk dat ambtenaren en beamten die in
direct contact staan met het publiek gemachtigd zijn om akten te ondertekenen.
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Om de machtiging te vergemakkelijken werden twee nieuwe hoedanigheden aangemaakt
voor het ondertekenen van akten. Naast de hoedanigheid waarmee alle types van akten
kunnen ondertekend worden, zal er ook een hoedanigheid zijn waarmee alle akten behalve de
huwelijksakte kunnen ondertekend worden en een tweede hoedanigheid die alle akten kan
tekenen behalve de huwelijksakte en de wijzigingsakte. Door deze beperking van de
machtiging kan de machtiging ook gemakkelijk worden gegeven aan de loketbedienden die in
direct contact staan met de burger.Dit was een noodzakelijke stap om het afleveren van
afschriften en uittreksels efficiënter te laten verlopen.



Een andere belangrijke wijziging t.o.v. de huidige toestand, is dat bewerkingen op de akten
van de burgerlijke stand automatisch zullen doorstromen naar het Rijksregister zonder
tussenkomst van de bevolkingsdienst. Zo zal bij een geboorteakte het kind automatisch
worden aangemaakt in het RR en bij een erkenningsakte de vader automatisch worden
toegevoegd aan de afstamming. Ook wijzigingen van de familienaam, de voornaam, de
burgerlijke staat worden automatisch doorgevoerd.



De aanpassingen aan het Rijksregister gebeuren in reële tijd, d.w.z. op het ogenblik dat de
akte wordt aangemaakt of aangepast wordt ook het Rijksregister bijgewerkt en is de
bijwerking zichtbaar in deze laatste.



Verder wordt door de automatische bijwerking van de bevolkingsregisters ook een belangrijke
efficiëntiewinst gerealiseerd voor de bevolkingsdiensten. Zij zullen deze enkel nog moeten
manueel aanpassen wanneer de bijwerking niet geïnitieerd wordt vanuit een akte van de
burgerlijke stand.



In het nieuwe systeem zijn ook een aantal belangrijke verbeteringen voorzien op het vlak van
de interactie tussen de burgerlijke stand en de FOD Justitie.



Bij de voorbereidende activiteiten zullen de diensten van de FOD Justitie – in het bijzonder de
griffies van de familierechtbanken en de dienst naamsverandering - afschriften en uittreksels
van akten zelf kunnen opvragen en desgevallend de migratie ervan initiëren. Zo wordt de
burger ontlast van het aanleveren van deze afschriften en uittreksels.



Wanneer een vonnis van de familierechtbank in kracht van gewijsde gaat en
beroepsmogelijkheden zijn uitgeput, zal het vonnis via een nieuwe informatiestroom
elektronisch worden overgemaakt aan de DABS. Echtscheidingsvonnissen zullen automatisch
worden verwerkt en gekoppeld aan de huwelijksakte. Ze vereisen geen tussenkomst meer
van de ABS. Deze vonnissen vertegenwoordigen ruim 95% van de burgerlijke stand
gerelateerde vonnissen van de familierechtbank. De andere vonnissen, zullen via een nieuw
berichtenuitwisselingssysteem elektronisch verstuurd worden naar de betrokken gemeente.
Het huidige vonnisbulletin dat vandaag via de post wordt verstuurd, wordt afgeschaft.



Een derde informatiestroom heeft betrekking op de naamsveranderingen die bij KB worden
beslist. Zoals bij de vonnissenstroom zullen naamsveranderingen elektronisch worden
overgemaakt aan de DABS, die deze automatisch zal verwerken. Deze verwerking omvat het
doorvoeren van de naamsverandering op alle akten waarin de betrokkene voorkomt, dus ook
deze waar hij zelf niet de hoofdbetrokkene is (bv de vader in de geboorteakte van het kind).



Om de uitwisseling van informatie te vereenvoudigen werd ook een nieuw
berichtenuitwisselingsysteem ontwikkeld via hetwelke de verschillende partners en de DABS
informatie kunnen uitwisselen.Hierbij worden de berichten in een berichtenlijst geplaatst en
zullen de partners periodiek de berichten die voor hen bestemd zijn ophalen en desgevallend
verwerken. Dit systeem zal ondermeer gebruikt worden om de manuele migratie van een
oude akte aan te vragen of de manuele uitvoering van een vonnis. In een latere fase zullen
ook andere types van berichten uitgewisseld worden zoals bvb de adviesaanvragen aan de
parketten of de nieuwe Federale Centrale Autoriteit voor buitenlandse akten of de berichten
voor kennisgeving van gebeurtenissen van de burgerlijke stand.



De in plaatstelling van het nieuwe systeem van de burgerlijke stand op 31/3/2019 is het begin
van het moderniseringsproces. Andere initiatieven zoals de elektronische aangiftestromen
voor de geboortes en de overlijdens kondigen zich reeds aan. Ook de integratie met het
nieuwe systeem voor het legaliseren van akten staat op het agenda.
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Met dit nieuwe systeem van de burgerlijke stand wordt de ganzenveer definitief verwezen
naar het verleden.
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2

Het aanmaken van akten

2.1 Algemeen
Enkele algemene principes
Bij het aanmaken van akten van de burgerlijke stand gelden volgende principes :


De akten van de burgerlijke stand worden in gedematerialiseerde vorm opgemaakt - d.i. onder de
vorm van metagegevens – en opgeslagen in de Databank Akten Burgerlijke Stand, ook DABS
genoemd.



Indien het door uitzonderlijke omstandigheden onmogelijk is om een akte in gedematerialiseerde
vorm op te maken, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand in de plaats hiervan een procesverbaal op. Van zodra mogelijk zal de ABS een akte opmaken en het proces-verbaal in bijlage
toevoegen.



Alle betrokkenen in een akte worden geidentificeerd met een nummer. Dit geldt ook voor de
optionele betrokkenen zoals bvb de getuigen in een huwelijksakte.



Voor verblijfhouders is dit het RR-nummer dat vermeld wordt op de eID-kaart. Voor nietverblijfhouders zal er via de verbinding tussen de DABS en het RR een speciaal RR-nummer
worden aangemaakt in het nieuwe register van de niet-verblijfhouders.



Indien de betrokkene reeds beschikt over een RR-nummer, dan wordt de informatie van de
betrokkene ingeladen op basis van een bevraging van het RR of door het inlezen van de eIDkaart (enkel voor verblijfhouders).



Indien de ingeladen gegevens van het RR niet overeenstemmen met de gegevens van de
geboorteakte, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de ingeladen gegevens aanpassen
in de akte. Navolgend dient hij dan wel de bijwerking van het RR te initiëren volgens de bestaande
procedures.



Een bepaalde akte – bvb de geboorteakte – kan wordt opgesteld op basis van meerdere
elementen, ook basissen genoemd. De mogelijke basissen zijn: een PV, een buitenlandse akte,
een Belgische rechterlijke beslissing (vonnis of arrest) of een buitenlandse rechterlijke of
administratieve beslissing.



Enkel de ABS zal de akte ondertekenen. De ondertekening gebeurt elektronisch.



De ABS mag geen akte van de burgerlijke stand opmaken die betrekking heeft op zichzelf, zijn
echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende partner, zijn bloedverwanten in de
opgaande en in de nederdalende lijn of zijn bloedverwanten in de zijlijn tot de tweede graad.



Voor de geboorte- huwelijks- en overlijdensakte wordt de akte opgesteld door de gemeente van
het feit. Voor de overige aktetypes wordt de akte opgesteld door de gemeente waarin de
hoofdbetrokkene zijn/haar verblijfplaats heeft.

De status van een akte
Bij het opmaken van een akte kunnen volgende statussen worden gebruikt :


“Ontwerp” : het ontwerp van de akte wordt bewaard in de DABS. Het ontwerp mag op dit
ogenblik nog onvolledig zijn. Er kunnen alleen afschriften of uittreksels aangemaakt worden met
het waarmerk “DRAFT”.
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“Gevalideerd voor ondertekening” : de akte werd gevalideerd en is klaar om ondertekend te
worden. Er wordt nog geen te ondertekenen akte aangeboden door de DABS. Deze status wordt
gebruikt wanneer de ABS de akte pas later zal ondertekenen.



“Klaar voor ondertekening” : de akte werd gevalideerd en is klaar om ondertekend te worden.
De DABS maakt dan op basis van de metagegevens die werden ingezonden – het aktebericht
genoemd - de te ondertekenen akte aan. De akte bevat immers niet alle informatie van het
aktebericht. Zo wordt bvb het RR-nummer van de betrokkenen niet mee opgenomen in de akte
die wordt ondertekend. Deze status wordt gebruikt op het ogenblik dat de ABS de akte effectief
elektronisch gaat ondertekenen.



“Finaal” : de akte werd ondertekend en geregisteerd in de DABS. Vanaf dit ogenblik kunnen
getekende uittreksels en afschriften worden aangemaakt en kan de akte geraadpleegd worden
door personen die niet tot de gemeente behoren waar de akte werd opgesteld. Wijzigingen van
dergelijke akten zijn enkel nog mogelijk via een automatische melding of een nieuwe akte.

De ondertekening van de akten
Vanaf 31/3/2019 worden akten aangemaakt door het ingeven van metadata – ook wel
gedematerialiseerde akten genoemd – en elektronisch ondertekend door de ABS. De handtekening
die hierbij wordt geplaatst is een gekwalificeerde handtekening van het elektronisch XML-bericht dat
de metagegevens van de akte bevat. Om rechtsgeldig te zijn dient de handtekening te voldoen aan
de Europese Xades LT handtekenstandaard.
De meeste IT-partners maken hierbij gebruik van een externe handtekenmodule die geïntegreerd
wordt in de gemeentetoepassing (Doccle/eContract, Connective).
Om een akte te kunnen ondertekenen dient de ABS te beschikken over zijn eID-kaart en de
bijhorende pin-code, en dient hij daartoe gemachtigd te zijn. De gemachtigde personen dienen
voorafgaand door de gebruikersbeheerder van de gemeente geregistreerd te worden in de RRN
Admin beheerstoepassing bij het Rijksregister.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende gebruikersrollen en de aktetypes die ze
kunnen ondertekenen.
ABS – Type 1 : Deze rol wordt toegekend aan de persoon die gemachtigd is om alle types van akten
te ondertekenen. Dit is in principe de burgemeester of de schepen die hiertoe werd aangesteld door
het college van Burgemeester en Schepenen.
ABS – Type 2 : Met deze rol kunnen alle types van akten worden ondertekend met uitzondering van
de huwelijksakte.Deze rol wordt doorgaans toegekend aan het diensthoofd van de burgerlijke stand
maar kan kleinere gemeenten ook toegekend worden aan de loketbediende.
ABS – Type 3 : Deze hoedanigheid laat toe om alle aktetypes te ondertekenen met uitzondering van
de huwelijksakten en de wijzigingsakten. Dit is de rol die in grote gemeenten doorgaans wordt
toegekend aan de loketbedienden.
Het beheer van de gebruikersrollen wordt uitgevoerd op gemeentelijk niveau door de
gebruikersbeheerders. Hierbij worden twee types onderscheiden.
Gebruikersbeheerder – Type 1 : Deze rol kan zelf gebruikersbeheerders – type 2 en ABS-gebruikers
aanmaken.
Gebruikersbeheerder – Type 2 : Dit type gebruikersbeheerder kan enkel ABS-gebruikers die
gemachtigd zijn om akten te tekenen aanmaken.

De gegevenselementen die gemeenschappelijk zijn aan alle akten
Volgende elementen zijn gemeenschappelijk aan alle akten, ongeacht hun type:
2.1.4.1 De administratieve gegevens
Hiermee bedoelen we :
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De ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn gemachtigde die de akte heeft opgemaakt :
Dit is de persoon die de akte ondertekent, dus niet noodzakelijk deze die de akte heeft voorbereid.



De plaats van opmaak : Voor de geboorte- ,de overlijdens- en de huwelijksakte is dit de
gemeente waar de geboorte, het huwelijk of het overlijden plaatsvond. Voor de andere akten is dit
:


de plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de
betrokkene, de betrokkenen of één van hen; of bij gebrek hieraan,



de actuele verblijfplaats van de betrokkene, de betrokkenen of één van hen; of bij gebrek
hieraan,



Brussel.



De datum van uitwerking



De datum van opmaak. Dit is de datum waarop de akte werd geregisteerd in de DABS. Dit is de
datum waarop de ABS de status wijzigt in “Klaar voor ondertekening” en de te ondertekenen akte
wordt aangemaakt. Wanneer de datum van de effectieve ondertekening verschilt van de datum
waarop de te ondertekenen akte wordt aangemaakt wordt een foutbericht gegeven.
Voor akten die worden opgesteld in het buitenland door de consulaire posten zal de datum van de
handtekening worden omgezet in de tijdzone van de plaats van opmaak.



Het aktenummer : dit bestaat uit 14 posities waarvan in de eerste 4 posities het jaar wordt
weergegeven waarin de akte werd aangemaakt in de DABS, de volgende 8 posities een
volgnummer zijn binnen dit jaar en de laatste 2 posities een controlecijfer vormen, bvb :
20160000159083



Om de leesbaarheid van het nummer te bevorderen, zal in afschriften en uittreksels tussen elk
van deze elementen een “-” worden geplaatst, bvb 2016-0000.1590-83.



In voorkomend geval, bevat dit deel van de akte ook de vermelding van de basis voor de
opmaak van de akte met name :


de rechterlijke beslissing met de rechterlijke instantie, de datum van de uitspraak, de datum
van het in kracht van gewijsde treden ervan en het identificatienummer van deze rechterlijke
beslissing;



het proces-verbaal met de datum dat het wordt opgesteld in het geval van
o

de tijdelijke onbeschikbaarheid van het systeem (Art 14, vierde lid)

o

een overlijden van een onbekend persoon (Art 55, § 2)

o

een geboorte of overlijden aan boord van een schip onder Belgische vlag of tijdens de
vlucht van een Belgisch luchtvaartuig (Art 47 en 57)

o

een geboorte of overlijden van een lid van de krijgsmacht in het buitenland

o

een geboorte van een vondeling



het koninklijk besluit in geval van een naamsverandering (Art 370/4, § 1 of 370/8) met de
datum ervan, en in voorkomend geval, de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad;



de buitenlandse akte met de autoriteit die de akte heeft opgemaakt en de datum en plaats van
opmaak;



de buitenlandse rechterlijke of administratieve beslissing met de buitenlandse autoriteit die de
beslissing heeft genomen, de datum van de beslissing en de datum van het in kracht van
gewijsde treden ervan.

De basis voor de opmaak van de akte wordt als bijlage in de DABS opgenomen. Hierbij wordt
aangegeven : het type bijlage (foreign/old(migraties)/other), het land (NIS code), de extensie
(PDF,PNG of JPEG) en (optioneel) de taal ervan.
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2.1.4.2 De gegevens van een betrokkene
Voor elke betrokkene dienen minimaal de volgende gegevens te worden “ingegeven”. Bemerk dat de
meeste gegevens niet manueel worden ingegeven maar worden ingeladen na een bevraging van het
Rijksregister.


De adellijke titel : in voorkomend geval. Deze behoort eigenlijk tot de naam.



De naam



De voorna(a)m(en) : indien er meerdere voornamen zijn, dan worden deze in de DABS
gescheiden door een komma (het is mogelijk dat de gemeentetoepassing deze “,” (komma)
automatisch plaatst tussen voornamen die gescheiden zijn door een “ “ (blanco) voor gegevens
die opgeladen worden vanuit het Rijksregister.



De geboortedatum : dag, maand en jaar (minimaal het geboortejaar).



De geboorteplaats : de geboorteplaats omvat het geboorteland en de geboortestad/gemeente. In
België zijn dit achterliggend de NIS-codes van de gemeenten. Voor een buitenlandse
geboorteplaats mag deze informatie ook als tekst worden vermeld. Desgevallend kan ook
“Onbekend” worden ingegeven.



De rol : dit kan zijn het kind, de vader, de moeder, de echtgenoot, …



De oorsprong : verblijfhouder of niet-verblijfhouder.

Opmerking :
Het geslacht en de nationaliteit dienen enkel ingegeven te worden voor het kind in de geboorteakte en
voor de niet-verblijfhouders die voorkomen in een akte. Hier is deze informatie nodig om deze
personen te kunnen aanmaken in het Rijksregister via de collecte.
2.1.4.3 De wettelijke bijlagen
De algemene regel is dat wanneer akten worden opgesteld op basis van een buitenlandse akte, een
(buitenlandse) rechterlijke of administratieve beslissing of een PV, deze documenten – desgevallend
samen met een beëdigde vertaling – in bijlage worden toegevoegd aan de akte.
Voor de specifieke documenten die bijkomend dienen toegevoegd te worden, verwijzen naar
volgende rubriek.
In onderstaande sectie wordt dieper ingegaan op de specifieke elementen van elke akte.

2.2 De specifieke elementen van de akten
De geboorteakte
De gebeurtenissen die aanleiding geven tot het opstellen van de akte


De aangifte van het kind door de ouders al dan niet voorafgegaan door een eBirth melding. Dit is
het normale geval waarbij geen basis wordt vermeld voor de akte.



De ontvangst van een PV :
o

van een vondeling opgesteld door een politiedienst.

o

van een geboorte aan boord van een schip onder Belgische vlag of tijdens een vlucht met
een Belgisch luchtvaartuig opgesteld door de gezagvoerder.
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o

van een geboorte bij een lid van een Belgische krijgsmacht actief in het buitenland
opgesteld door de bevelvoerende officier.

Men stelt in bovenstaande gevallen een akte op op basis van een PV.


De vraag van een betrokkene om een buitenlandse akte over te schrijven. In dit geval stelt men
een akte op op basis van een buitenlandse akte.



Een rechterlijke beslissing waarin het opstellen van een vervangende geboorteakte wordt
gevraagd. In dit geval stelt men een akte op op basis van een rechterlijke beslissing.

De betrokken personen
In een geboorteakte kunnen volgende betrokkenen voorkomen, V = verplicht / O = optioneel


Het kind (V)



De moeder (V) (uitzondering : vondeling)



De vader of de meemoeder (O),

tenzij:



o

die gehuwd zijn met de moeder (V) (uitzondering : vondeling)

o

die niet gehuwd zijn met de moeder maar die het kind erkend hebben voor de geboorte
(V)

o

die niet gehuwd zijn met de moeder maar die het kind erkennen in de geboorteakte (V)

De wettelijke vertegenwoordiger van het kind in het kader van een erkenning binnen de
geboorteakte (O) wanneer de toestemming niet kan gegeven worden door een persoon ten
aanzien van wie de afstamming vaststaat.

De specifieke aktegegevens
Naast de algemene gegevens vermeld in de vorige rubriek worden de volgende gegevens bijkomend
opgenomen in een geboorteakte.


Het geboorteuur van het kind (formaat uu:mm:ss);



Het geslacht van het kind;



De naamsverklaring van het kind en of dit werd gedaan door de ouders bij de gemeente of niet (in
dit geval wordt de door het ziekenhuis opgegeven naam op de akte vermeld).



Het adres waar het kind zal wonen (is eigenlijk geen specifiek aktegegeven, maar is vereist in het
kader van de collecte die wordt uitgevoerd in het ).



In voorkomend geval :
o

Het aktenummer van de prenatale erkenningsakte.

o

De erkenning door de vader of meemoeder en de hoedanigheid van de erkenner.

o

De toestemming van de moeder met de datum, plaats en autoriteit voor wie de
toestemming werd gegeven.

o

De toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger met de datum, plaats en autoriteit
voor wie de toestemming werd gegeven.

o

De rechterlijke instantie, de datum van de rechterlijke beslissing en het
identificatienummer van de rechterlijke beslissing in het geval dat de toestemming werd
gegeven door een rechterlijke beslissing waarin de vervangende toestemming of de
machtiging tot erkenning werd vastgesteld. De rechterlijke beslissing wordt opgenomen in
bijlage.
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De wettelijke bijlagen
Afhankelijk van de gebeurtenis dienen volgende wettelijke bijlagen te worden toegevoegd.


Het PV van de politie bij een vondeling.



Het PV opgesteld door de gezagvoerder in geval van een geboorte aan boord van een schip
onder Belgische vlag of tijdens een vlucht met een Belgisch luchtvaartuig.



Het PV van de gezagvoerende officier in het geval van een geboorte bij een lid van de Belgische
krijgsmacht in het buitenland.



De buitenlandse akte die wordt overgeschreven desgevallend met de beëdigde vertaling ervan.



De rechterlijke beslissing waarin het opstellen van een vervangende akte wordt gevraagd.

De impact van de geboorteakte op de andere akten
De geboorteakte heeft geen impact op andere akten.
De impact van andere akten op de geboorteakte
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de impact van andere akten op de geboorteakte.
Akte die wordt opgemaakt
door ABS

Voorwerp van de wijziging

Wijziging
door

Er wordt een bijkomende rol toegevoegd m.b.t. de
afstamming.
Erkenning

Indien de naam of voornaam wordt gewijzigd in de
erkenningsakte wordt ook de naam of voornaam
gewijzigd in de geboorteakte.

DABS-auto

Naamswijziging

De naam wordt gewijzigd.

DABS-auto

Voornaamswijziging

De voornaam wordt gewijzigd.

DABS-auto

Bij gewone adoptie worden de adoptieouders
toegevoegd.
Bij volle adoptie worden de biologische ouders
verwijderd en worden de adoptieouders toegevoegd als
ouders of wordt de rol van de adoptieouders gewijzigd
in de rol van ouders (bij overgang van gewone naar
volle adoptie).

Adoptie

DABS-auto

Indien de naam of de voornaam wordt gewijzigd in
de adoptieakte wordt ook de naam en/of voornaam
gewijzigd in de geboorteakte.
Verklaring van naamskeuze

De naam wordt gewijzigd.

DABS-auto

Aanpassing registratie van
geslacht

Het geslacht wordt aangepast.

DABS-auto

Herroeping of herziening
van adoptie
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Nieuwe aanpassing van
geslachtsregistratie

Het geslacht wordt aangepast.

DABS-auto

De wijziging is afhankelijk van de nietigverklaarde akte.
In het geval van :
- een (prenatale) erkenning, dient de rolinformatie
aangepast te worden in de geboorteakte.
- een naamswijziging, voornaamswijziging of verklaring
naamskeuze, dient de persoonsinformatie (de
(voor)naam) aangepast te worden in alle akten waarin
de betrokkene voorkomt.
- een aanpassing registratie geslacht, dient de
akteinformatie in de geboorteakte te worden
aangepast.

Nietigverklaring

ABS

De wijzigingen die voortvloeien uit de akte van
vernietiging worden door de ABS uitgevoerd bij middel
van een wijzigingsakte waarin de rechterlijke beslissing
die aanleiding gaf tot de nietigverklaring als reden van
de wijziging wordt meegegeven.

Bij een materiële vergissing kunnen kleine
aanpassingen worden doorgevoerd van de naam, de
voornaam, de datum en het uur van het feit.

Wijziging

ABS

Bij een (buitenlandse) rechterlijke of
administratieve beslissing kunnen nagenoeg alle
elementen worden aangepast.

De naam van een echtgenoot kan door het huwelijk
worden gewijzigd.

Huwelijksakte

DABS-auto

DABS-auto : de wijziging wordt automatisch doorgevoerd door de DABS.
Bemerk dat bij akten van nietigverklaring en/of herziening of herroeping van adoptie, de ABS zelf de
aanpassing dient uit te voeren op de geboorteakte. Hij zal dit doen met behulp van een wijzigingsakte.
Wanneer er een wijziging op een akte plaatsvindt op basis van een rechterlijke beslissing – bvb een
vonnis van betwisting van de afstamming – dan zullen alle akten die op basis hiervan worden
aangepast dezelfde reden vermelden als deze die aanleiding gaf tot het aanpassen van de initiële
akte.
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De akte van huwelijk
De gebeurtenissen die aanleiding geven tot het opstellen van de akte


De aangifte van het huwelijk door de aanstaande echtgenoten bij de ambtenaar van de burgerlijke
stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten op het ogenblik van de
aangifte is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Dit is het normale
geval waarbij geen specifieke basis wordt vermeld voor de akte.



De vraag van een betrokkene om een buitenlandse huwelijksakte of –beslissing over te schrijven.
In dit geval stelt men een akte op op basis van een buitenlandse akte.



Een rechterlijke beslissing waarin het opstellen van een vervangende huwelijksakte wordt
gevraagd. In dit geval stelt men een akte op op basis van een rechterlijke beslissing.

De betrokken personen
In een huwelijksakte kunnen volgende betrokkenen voorkomen, V = verplicht / O = optioneel


De twee echtgenoten (V)



De een, twee, drie of vier getuigen (O)

De specifieke aktegegevens
Naast de algemene gegevens vermeld in de vorige rubriek worden de volgende gegevens bijkomend
opgenomen in een akte van huwelijk.


Datum huwelijk (V)



Plaats huwelijk (V)



In voorkomend geval: de door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk,
overeenkomstig het recht van de Staat waarvan hij de nationaliteit heeft.

De wettelijke bijlagen
Naast de bijlagen die hierboven werden vermeld in de sectie met de algemene bepalingen, dienen
afhankelijk van de gebeurtenis volgende wettelijke bijlagen te worden toegevoegd.


Een eensluidend verklaard afschrift van de beschikking waarin een uitdrukkelijk onbekwaam
verklaarde persoon de machtiging ontvangt van de vrederechter om een huwelijk aan te gaan.



Het bewijs van identiteit en het bewijs van nationaliteit die bijgevoegd moeten worden bij het
aangifteformulier in het kader van een huwelijk indien deze niet beschikbaar zijn in een andere
authentieke bron.



De gehomologeerde akte van bekendheid (in het geval van onmogelijkheid of zware
moeilijkheden om de akte van geboorte te verkrijgen) in het kader van een huwelijk.



De toelating tot het afleggen van een beëdigde verklaring (in het geval dat het niet mogelijk is om
een akte van bekendheid te verkrijgen) in het kader van een huwelijk.

De impact van de huwelijksakte op de andere akten
De huwelijksakte heeft een impact op alle andere akten waarin de echtgenoten voorkomen wanneer
de na(a)m(en) van de echtgenoten gewijzigd worden in de huwelijksakte. Dit is alleen mogelijk
wanneer de buitenlandse wetgeving dit toestaat
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De impact van andere akten op de huwelijksakte
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de impact van andere akten of rechterlijke beslissingen
op de huwelijksakte.
Akte die wordt opgemaakt
Voorwerp van de wijziging

Wijziging
door

Echtscheidingsvonnis/vonni
s scheiding van tafel en bed
die automatisch worden
verwerkt

De rechterlijke beslissing m.b.t. de echtscheiding wordt
toegevoegd op de huwelijksakte.

DABS-auto

Echtscheidingsakte

De rechterlijke beslissing m.b.t. de echtscheiding wordt
toegevoegd op de huwelijksakte (indien deze bestaat).

DABS-auto

Nietigverklaring
huwelijksakte

De rechterlijke beslissing m.b.t. de nietigverklaring
wordt toegevoegd op de huwelijksakte.

DABS-auto

door de ABS

De wijziging is afhankelijk van de basis voor de
wijziging.
Bij een materiële vergissing kunnen kleine
aanpassingen worden doorgevoerd van de naam, de
voornaam, de datum en het uur van het feit.
Bij een (buitenlandse) rechterlijke of
administratieve beslissing kunnen nagenoeg alle
elementen worden aangepast.

Wijziging

ABS

Opmerking : hoewel de aanpassing van de
persoonsgegevens in principe altijd op de geboorteakte
plaatsvinden kan het nodig zijn om deze ook in de
andere akten te kunnen aanpassen. Dit is het geval
wanneer verbeteringen dienen doorgevoerd te worden
op oude akten. Voorbeeld : een voornaamsverandering
werd niet doorgevoerd op een huwelijksakte en de
huwelijksakte werd reeds gemigreerd.

De akte van overlijden
De gebeurtenissen die aanleiding geven tot het opstellen van de akte


De ontvangst van een overlijdensattest opgesteld door de arts die het overlijden heeft vastgesteld



De ontvangst van een PV opgesteld door een politiedienst in geval van het overlijden van een
onbekend persoon.



De ontvangst van een PV opgesteld door de gezagvoerder in geval van het overlijden aan boord
van een schip onder Belgische vlag of tijdens een vlucht met een Belgisch luchtvaartuig.



De ontvangst van een PV opgesteld door de bevelvoerende officier in het geval van een overlijden
van een lid van een Belgische krijgsmacht actief in het buitenland.



Een vonnis van overlijden

De betrokken personen


De overledene (V) (uitzondering: overlijden van onbekende)
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De specifieke gegevens


De datum, plaats en uur van het overlijden of levenloos aantreffen.



In voorkomend geval: de aanduiding dat het om een levenloos aantreffen ging.

De wettelijke bijlagen


Het PV opgesteld door een politiedienst in geval van het overlijden van een onbekend persoon.



Het PV opgesteld door de gezagvoerder in geval van het overlijden aan boord van een schip
onder Belgische vlag of tijdens een vlucht met een Belgisch luchtvaartuig.



Het PV opgesteld door de bevelvoerende officier in het geval van een overlijden van een lid van
een Belgische krijgsmacht actief in het buitenland.

De akte van prenatale erkenning
De gebeurtenissen die aanleiding geven tot het opstellen van de akte


De aanvraag tot prenatale erkenning door een persoon die een kind wenst te erkennen.

De betrokken personen


De erkenner (V): vader of meemoeder; de erkennende vader of erkennende meemoeder



De moeder (V)

De specifieke gegevens


De toestemming van de moeder met de datum, plaats en autoriteit voor wie de toestemming werd
gegeven.



In het geval dat de toestemming werd gegeven door een rechterlijke beslissing waarin de
vervangende toestemming of de machtiging tot erkenning werd vastgesteld dan worden ook de
rechterlijke instantie, de datum van de rechterlijke beslissing en het identificatienummer van de
rechterlijke beslissing opgenomen.

De wettelijke bijlagen


De rechterlijke beslissing waarin de vervangende toestemming of de machtiging tot erkenning
werd vastgesteld.

De akte van erkenning
De gebeurtenissen die aanleiding geven tot het opstellen van de akte


De aanvraag tot erkenning door een persoon die een kind wenst te erkennen.

De betrokken personen


Het kind dat wordt erkend (V)



De persoon ten aanzien van wie de afstamming vaststaat (in principe is dit de moeder, maar dit
kan ook de vader of de meemoeder wanneer de moeder overleden is) (V).



De erkenner (in principe de vader of meemoeder die niet gehuwd is met de moeder, maar dit kan
ook de moeder zijn indien deze niet voorkwam in de geboorteakte) (V)



De wettelijke vertegenwoordiger van het kind indien geen toestemming kan gegeven worden door
de moeder (O) – Hiervoor wordt naast de (voor)naam ook de geboortedatum, -plaats en
Rijksregisternummer gevraagd. Deze minimale set van gegevens is nodig om deze persoon te
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identificeren. Op het afschrift en het uittreksel wordt enkel de naam en voornaam van de wettelijke
vertegenwoordiger vermeld.
De specifieke gegevens


In voorkomend geval de nieuwe naam en/of voornaam en de verklaring van naamskeuze door de
moeder en vader of meemoeder (O).



In voorkomend geval de toestemming van de persoon ten aanzien van wie de afstamming
vaststaat met de datum, plaats en autoriteit voor wie de toestemming werd gegeven.



In voorkomend geval de toestemming van het kind met de datum, plaats en autoriteit voor wie de
toestemming werd gegeven.



In voorkomend geval de toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger met de datum, plaats en
autoriteit voor wie de toestemming werd gegeven.



In het geval dat de toestemming werd gegeven door een rechterlijke beslissing waarin de
vervangende toestemming of de machtiging tot erkenning werd vastgesteld dan worden ook de
rechterlijke instantie, de datum van de rechterlijke beslissing en het identificatienummer van de
rechterlijke beslissing opgenomen. De rechterlijke beslissing wordt opgenomen in bijlage.

De wettelijke bijlagen


De rechterlijke beslissing waarin de vervangende toestemming of de machtiging tot erkenning
werd vastgesteld.



In voorkomend geval: de volmacht waarin belanghebbende partij zich door lasthebber laat
vertegenwoordigen In voorkomend geval: het bewijs van identiteit en het bewijs van nationaliteit
die bijgevoegd moeten worden bij het aangifteformulier in het kader van een erkenning.



In voorkomend geval: de gehomologeerde akte van bekendheid (in het geval van onmogelijkheid
of zware moeilijkheden om de akte van geboorte te verkrijgen) in het kader van een erkenning.



In voorkomend geval: de toelating tot het afleggen van een beëdigde verklaring (in het geval dat
het niet mogelijk is om een akte van bekendheid te verkrijgen) in het kader van een erkenning.



In voorkomend geval: de beschikking van de machtiging aan een onbekwaam verklaard persoon
om een kind te erkennen



In voorkomend geval: de beschikking waarin het kind door de vrederechter onbekwaam wordt
verklaard om met de erkenning in te stemmen, waardoor de toestemming van het kind niet
verplicht is



In voorkomend geval: de beschikking waarin het kind/de ouder tav wie de afstamming vaststaat
onbekwaam wordt verklaard om met de erkenning in te stemmen, waardoor de toestemming niet
verplicht is

De akte van Belgische nationaliteit
De gebeurtenissen die aanleiding geven tot het opstellen van de akte


De verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit



De verklaring van afstand van de Belgische nationaliteit



De aanvraag tot herkrijging van de Belgische nationaliteit



De aanvraag tot toekenning van de Belgische nationaliteit



De aanvraag tot verkrijging van de Belgische nationaliteit



Het arrest tot vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit
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De betrokken personen


De verklaarder in het geval van het behoud, de afstand of herkrijging vn de van de Belgische
nationaliteit (V)



Het kind en de aangever voor de toekenning van de Belgische nationaliteit wanneer een ouder of
adoptant Belg is (V)



Het kind en de twee ouders voor de toekenning van de Belgische nationaliteit wanneer de twee
ouders buitenlanders zijn .



De aanvrager bij de verkrijging van de Belgische nationaliteit



De betrokkene bij de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit

De specifieke gegevens


Het wetsartikel dat van toepassing is op de nationaliteitsakte :
o

Voor het behoud van de Belgische nationaliteit : : Art 22, § 1, 5° van de nationaliteitswet

o

Voor de afstand van de Belgische nationaliteit : Art 22, § 1, 2° van de nationaliteitswet

o

Voor de herkrijging van de Belgische nationaliteit : Art 24 van de nationaliteitswet

o

Voor de verkrijging van de Belgische nationaliteit :







o



Art 12bis, § 1, 1° van de nationaliteitswet
Art 12bis, § 1, 2° van de nationaliteitswet
Art 12bis, § 1, 3° van de nationaliteitswet
Art 12bis, § 1, 4° van de nationaliteitswet
Art 12bis, § 1, 5° van de nationaliteitswet
Art 17 van de nationaliteitswet

Voor de toekenning van de Belgische nationaliteit :

 Art 8, § 1, 2°, b) van de nationaliteitswet
 Art 9, 2°, b) van de nationaliteitswet
 Art 11bis van de nationaliteitswet
De nieuwe nationaliteit van de persoon die afstand doet van de Belgische nationaliteit.

De wettelijke bijlagen
Naast de bijlagen die hierboven werden vermeld in de sectie met de algemene bepalingen, dienen
afhankelijk van de gebeurtenis volgende wettelijke bijlagen te worden toegevoegd.


Het arrest betreffende de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit.

De akte van voornaamswijziging
De gebeurtenissen die aanleiding geven tot het opstellen van de akte


De burger geeft aan dat hij zijn voornaam wenst te wijzigen.

De betrokken personen


De aangever (V)

De specifieke gegevens


De nieuwe voornaam(-en)
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De wettelijke bijlagen
Alleen de bijlagen die hierboven werden vermeld in de sectie met de algemene bepalingen.
De impact van de akte van voornaamsverandering op de andere akten
Alle akten waarin de persoon van wie de voornaam wijzigt voorkomt.
De impact van andere akten op de akte van voornaamsverandering

Akte die wordt opgemaakt
door ABS

Voorwerp van de wijziging

Wijziging
door

Naamswijziging

De naam wordt gewijzigd.

DABS-auto

De akte van naamsverandering
De betrokken personen


De aangever (V)

De specifieke gegevens


De nieuwe naam



De datum van de aanvraag.

De wettelijke bijlagen
Alleen de bijlagen die hierboven werden vermeld in de sectie met de algemene bepalingen (= KB tot
naamswijzing of de rechterlijke beslissing).

De akte van adoptie
De gebeurtenissen die aanleiding geven tot het opstellen van de akte


Buitenlandse akte: overschrijving van akte van adoptie



Buitenlandse beslissing (gerechtelijke of administratieve):Buitenlandse adoptie



Vonnis/arrest: Belgische adoptie



Vonnis/arrest: Buitenlandse adoptie

De betrokken personen


De adoptanten (V)



De geadopteerde: het kind (V)

De specifieke gegevens


In vookomend geval de nieuwe naam en/of de nieuwe voornaam van de geadopteerde.



De vorm van de adoptie : gewone of volle adoptie.
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In voorkomende geval de datum van de erkenning van de buitenlandse adoptie door de federale
centrale autoriteit.



De buitenlandse akten en de buitenlandse beslissingen worden als bijlage in de DABS
opgenomen bij een erkende buitenlandse beslissing tot totstandkoming, omzetting, herroeping of
herziening van adoptie.

De akte van echtscheiding
De gebeurtenissen die aanleiding geven tot het opstellen van de akte


Een Belgische rechterlijke beslissing die (nog) niet automatisch kon worden verwerkt door de
DABS en wordt via het nieuwe berichtenuitwisselingssysteem voor manuele verwerking
overgemaakt aan de ABS. Dit zal het geval zijn tijdens de periode van de overgang naar het
nieuwe systeem voor de beslissingen die reeds werden ingeleid op de oude manier (zonder
referentie naar de DABS).



Een Belgische rechterlijke beslissing van echtscheiding wanneer er geen Belgische huwelijksakte
werd geregistreerd in de DABS



Een buitenlandse rechterlijke of administratieve beslissing van echtscheiding wanneer er geen
Belgische huwelijksakte werd geregistreerd in de DABS



De overschrijving van een buitenlandse echtscheidingsakte

De betrokken personen


De echtgenoten (V)

De specifieke gegevens


Datum echtscheiding



Het aktenummer van de huwelijksakte (O) wanneer er wel een huwelijksakte bestaat maar deze
niet automatisch kon worden verwerkt.

De akte van afwezigheid
De gebeurtenissen die aanleiding geven tot het opstellen van de akte


De akte van afwezigheid wordt opgesteld op basis van een in kracht van gewijsde gegane
rechterlijke beslissing houdende de verklaring van afwezigheid.



De rechterlijke beslissing wordt elektronisch overgemaakt aan de DABS via de nieuwe
vonnisinterface tussen FOD Justitie en de DABS.



De DABS genereert op basis hiervan een bericht voor de gemeente die uitvoering zal geven aan
het vonnis.

De betrokken personen


De afwezige (V)
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De specifieke gegevens


De akte vermeld de basis voor het opstellen van de akte, in dit geval de gegevens m.b.t. de
rechterlijke beslissing.

De wettelijke bijlagen


De rechterlijke beslissing houdende de verklaring van afwezigheid

De akte van verklaring van naamskeuze
De gebeurtenissen die aanleiding geven tot het opstellen van de akte


De ouders dienen een verklaring van naamskeuze in voor hun gemeenschappelijke kinderen na
het opstellen van de geboorteakte, de erkenningsakte of de adoptieakte.

De betrokken personen


Het kind of de kinderen waarop de verklaring betrekking heeft (V)



De moeder (V)



De vader of de meemoeder (V)

De specifieke gegevens


De verklaring van naamskeuze door de ouders



De nieuwe naam van het kind of de kinderen.



De wettelijke basis van de verklaring op basis waarvan de akte werd opgesteld: artikel 335§3 / art
335ter§2 / art 335quater BW / art 12 van de wet van 8 mei 2014

De akte van aanpassing registratie geslacht
De gebeurtenissen die aanleiding geven tot het opstellen van de akte


De persoon die een verklaring tot aanpassing van de geslachtsregistratie heeft ingediend
verschijnt een tweede keer voor de Dienst Burgzaken en bevestigt zijn eerste verklaring, minimum
3 en maximum 6 maanden na de aangifte.



Indien de betrokkene minder dan 16 jaar is dient hij bijgestaan te worden door zijn ouders of
wettelijke vertegenwoordiger.

De betrokken personen


De betrokkene (V)



De ouders of de wettelijk vertegenwoordiger die een jongere bijstaan, worden niet mee
opgenomen in de akte.

De specifieke gegevens


Het nieuwe geslacht van de betrokkene (V)

De akte van levenloos kind
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De gebeurtenissen die aanleiding geven tot het opstellen van de akte


De aangifte van de geboorte van een levenloos kind aan de ABS



Bij een zwangerschapsduur van > 180 dagen is het opstellen van de akte verplicht.



Bij een zwangerschapsduur tussen 140 dagen en 179 dagen is het opstellen van de akte
mogelijk.

De betrokken personen


De moeder (V)



De vader of de meemoeder (O)



Tenzij:


die gehuwd is met de moeder (V)



De vader of de meemoeder die niet gehuwd is met de moeder maar die een prenatale
erkenning heeft gedaan (V)



De vader of de meemoeder die niet gehuwd is met de moeder, noch een prenatale
erkenning heeft gedaan (V) indien hierom verzocht wordt en mits toestemming van de
moeder.

De specifieke gegevens in de akte


De datum, plaats en uur van de bevalling.



De zwangerschapsduur



Het geslacht van het kind.



De voornaam van het kind, indien hierom wordt verzocht.



De naam van het kind indien de zwangerschapsduur > 180 dagen was en hierom wordt verzocht

De akte van herroeping of herziening van adoptie, van nieuwe aanpassing
van geslachtsregistratie of van nietigverklaring van een akte
De gebeurtenissen die aanleiding geven tot het opstellen van de akte


De ABS ontvangt een rechterlijke beslissing m.b.t. de


herroeping of herziening van een adoptie;



nieuwe aanpassing van de geslachtsregistratie;



nietigverklaring van een aanpassing van de registratie van het geslacht;



nietigverklaring van een volledige akte;



nietigverklaring van een volledige akte ten gevolge van een beslissing genomen op basis van
artikel 463 van het Wetboek van strafvordering.

De betrokken personen


Er worden geen betrokkenen vermeld in de akte.

De specifieke gegevens


Het aktenummer van de vernietigde / herroepen akte.



De aard van het beschikkende gedeelte van de rechterlijke beslissing met name :
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een herroeping of herziening van een adoptie;



een nieuwe aanpassing van de geslachtsregistratie;



een nietigverklaring van een aanpassing van de registratie van het geslacht;



een nietigverklaring van een volledige akte;



een nietigverklaring van een volledige akte ten gevolge van een beslissing genomen op basis
van artikel 463 van het Wetboek van strafvordering;

De wettelijke bijlagen


De rechterlijke beslissing houdende


de herroeping of herziening van een adoptie;



de nieuwe aanpassing van de geslachtsregistratie;



de nietigverklaring van een aanpassing van de registratie van het geslacht;



de nietigverklaring van een volledige akte;



de nietigverklaring van een volledige akte ten gevolge van een beslissing genomen op basis
van artikel 463 van het Wetboek van strafvordering;

De wijzigingsakte
De gebeurtenissen die aanleiding geven tot het opstellen van de akte


De ABS stelt vast dat hij een materiële vergissing heeft begaan bij het opstellen van een akte



De ABS ontvangt een Belgische rechterlijke beslissing die de wijziging van een bestaande akte
inhoudt.



De ABS ontvangt een buitenlandse rechterlijke of administratieve beslissing die de wijziging van
een bestaande akte inhoudt.



De ABS stelt vast dat een eerdere rechterlijke beslissing of KB niet werd doorgevoerd op een akte

De betrokken personen


De betrokkenen in de akte wiens gegevens worden gewijzigd (O).



De betrokkenen die worden toegevoegd of verwijderd uit de akte (O)

De specifieke gegevens
Naast de gegevens die worden gewijzigd – dit zijn persoonsgegevens (bvb naam of voornaam),
rollengegevens (bvb aanpassing afstamming) of aktegegevens (bvb datum feit) - zal de ABS ook het
type en de categorie van de beslissing meegeven. :


Het type van de beslissing : dit is een beslissing van de ABS of een rechterlijke beslissing.



De categorie van de beslissing : dit is het detail van het type beslissing. Bij het type beslissing
ABS is dit de materiële vergissing. Bij het type rechterlijke beslissing is dit het vonnistype (bvb een
de betwisting van de afstamming, …).

De andere specifieke elementen zijn afhankelijk van het type beslissing.
Type beslissing = “Beslissing ABS”


De autoriteit van de beslissing.



De datum van de beslissing.

Type beslissing = “Rechterlijke beslissing”
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De autoriteit van de beslissing.



De datum van de beslissing.



De datum van toepassing van de beslissing (kracht van gewijsde).



De referentie van de beslissing (bvb het vonnisnummer)

De wettelijke bijlagen


De rechterlijke beslissing waarop men zich baseert om de akte te wijzigen.
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3

Het wijzigen van akten

3.1 Algemeen
Het voorwerp van de wijziging
De wijziging kan betrekking hebben op :


De persoonsgegevens van één of meerdere betrokkenen, meer bepaald de naam, voornaam,
geboortedatum of de geboorteplaats



De algemene of specifieke aktegegevens zoals de datum van het feit, het geboorteuur, …



De rol van één of meerdere betrokkenen in de akte. Dit omvat het toevoegen en verwijderen van
betrokkenen.

De uitvoering van de wijziging
De wijziging kan worden uitgevoerd door :


Het opmaken van een andere basisakte. Zo wordt de afstamming in de geboorteakte gewijzigd
door het opmaken van een erkenningsakte.



Het opmaken van een wijzigingsakte. Zo kan in geval van een materiële vergissing een foutieve
naam met een wijzigingsakte worden rechtgezet.

3.2 Het wijzigen van een akte door een andere akte
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de akten die andere akten kunnen wijzigen.

Akte die wordt opgemaakt
Akte die gewijzigd wordt

door de ABS
Geboorte
Huwelijk
Overlijden
Prenatale erkenning

Geboorteakte en alle
akten waarin de persoon
als betrokkene voorkomt
-

Erkenning

Geboorteakte en alle
akten waarin de persoon
als betrokkene voorkomt

Belgische nationaliteit

-

Naamswijziging

Geboorte en alle akten
waarin de persoon als
betrokkene voorkomt.
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Voorwerp van de wijziging

Wijziging
door

Persoonsinformatie
De naam wordt gewijzigd.

DABSauto

Rolinformatie
Er wordt een bijkomende rol
toegevoegd m.b.t. de afstamming.
Indien de naam wordt gewijzigd in
de erkenningsakte wordt ook de
(voor)naam gewijzigd in de
geboorteakte en alle akten waarin
het kind als betrokkene voortkomt.
De nationaliteit is sensu stricto
geen gegeven van de burgerlijke
stand.
Persoonsinformatie
De naam wordt gewijzigd.
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Geboorte en alle akten
waarin de persoon als
betrokkene voorkomt.

Persoonsinformatie
De voornaam wordt gewijzigd.

DABS-auto

Adoptie

Geboorte

Rolinformatie
Bij gewone adoptie worden de
adoptieouders toegevoegd.
Bij volle adoptie worden de
biologische ouders verwijderd en
worden de adoptieouders
toegevoegd als ouders of wordt de
rol van de adoptieouders gewijzigd
in de rol van ouders (bij overgang
van gewone naar volle adoptie).
Persoonsinformatie
Indien de naam en/of de voornaam
wordt gewijzigd in de adoptieakte
wordt ook de naam en/of voornaam
gewijzigd in de geboorteakte.

DABS-auto

Echtscheiding

Huwelijk

Er wordt een vermelding van de
echtscheiding toegevoegd aan de
huwelijksakte.

DABS-auto

Afwezigheid

-

Verklaring van naamskeuze

Geboorte en alle akten
waarin de persoon als
betrokkene voorkomt

Persoonsinformatie
De naam wordt gewijzigd.

DABS-auto

Aanpassing registratie van
geslacht

Geboorte

Akteinformatie
Het geslacht wordt aangepast.

DABS-auto

Adoptieakte

Er wordt een vermelding van de
herroeping of herziening
toegevoegd aan de adoptieakte.

DABS-auto

Geboorteakte

Rolinformatie
Bij gewone adoptie worden de
adoptieouders verwijderd.
Bij volle adoptie worden de
biologische ouders toegevoegd en
worden de adoptieouders
verwijderd.

ABS

Nieuwe aanpassing van
geslachtsregistratie

Geboorteakte

Akteinformatie
Het geslacht wordt aangepast.

DABS-auto

Nietigverklaring

De akte die nietig wordt
verklaard

Er wordt een vermelding van de
nietigverklaring toegevoegd aan
de vernietigde akte.

DABS-auto

Voornaamswijziging

Herroeping of herziening
van adoptie
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De akten waarop de
nietigverklaarde akte een
impact heeft.

Meerdere informatietypes
De wijziging is afhankelijk van de nietig
verklaarde akte.
In het geval het :
- een (prenatale)erkenning of
adoptieakte betreft, wordt de
rolinformatie aangepast in de
geboorteakte.
- een naamswijziging,
voornaamswijziging of verklaring van
naamskeuze betreft wordt de
persoonsinformatie aangepast in alle
akten waarin de betrokkene
voorkomt.
- een aanpassing registratie geslacht
betreft wordt de akteinformatie in de
geboorteakte aangepast.
- een erkenning of adoptie met
(voor)naamswijziging betreft, wordt
de persoonsinformatie aangepast in
alle akten waarin de betrokkene
voorkomt.

ABS

3.3 Het wijzigen van een akte door een wijzigingsakte
De basis voor de wijziging
Wanneer een akte wordt gewijzigd door een wijzigingsakte dient de ABS de reden aan te geven op
basis waarvan hij de wijziging doorvoert.
Mogelijke redenen zijn :




Een materiële vergissing begaan door de ABS bij het opstellen van de akte.


Wanneer een ambtenaar vaststelt dat hij een kleine vergissing heeft begaan bij het opstellen
van de akte, kan hij de akte nog wijzigen.



Het betreft ondermeer :
o

Een schrijf- of tikfout in namen, voornamen en adressen bvb Jean Marie i.p.v. Jean-Marie,
De Puc i.p.v. De Pue.

o

Een fout in de datum van geboorte of overlijden als uit een geboorte- of overlijdensattest
een andere datum blijkt.

o

Een fout in de datum van het huwelijk.



De ABS vermeldt als basis voor de wijziging dat het om een materiële vergissing gaat.



De wijziging mag worden uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van een
parketmagistraat of een rechter.

Een Belgische rechterlijke beslissing.


De wijziging wordt uitgevoerd bij ontvangst van een elektronische melding van het type “Vraag
tot manuele verwerking van een rechterlijke beslissing”.



De ABS vermeldt dat de wijziging wordt uitgevoerd op basis van een Belgische rechterlijke
beslissing (vonnis of arrest) en geeft bijkomend de basisinformatie in van de beslissing
(autoriteit, type vonnis of arrest, datum beslissing, datum kracht van gewijsde, datum
uitvoering, referentienummer vonnis of arrest).
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Bemerk dat deze gegevens worden meegegeven in de elektronische melding en doorgaans
automatisch zullen worden overgenomen in de toepassing burgerlijke stand van de gemeente.
De ABS dient in dit geval enkel de wijziging zelf door te voeren op de akte.

Een buitenlandse rechterlijke of administratieve beslissing.


De wijziging wordt uitgevoerd bij ontvangst van de buitenlandse rechterlijke of administratieve
beslissing.



De ABS vermeldt dat de wijziging wordt uitgevoerd op basis van een buitenlandse rechterlijke
of administratie gaat en geeft bijkomend de basisinformatie van de beslissing in (autoriteit,
type beslissing, datum beslissing, , referentienummer vonnis of arrest).

Een fout die wordt vastgesteld in een geregistreerde akte.


Wanneer de ABS – bij het opstellen van een nieuwe akte - een fout vaststelt in een akte die
reeds werd opgenomen in de DABS, dan dient hij in vele gevallen deze fout eerst te
verbeteren alvorens hij de nieuwe akte kan opstellen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de
fout betrekking heeft op de persoonsgegevens van één van de betrokkenen in de nieuwe
akte. De DABS laat immers niet toe dat voor éénzelfde persoon verschillende gegevens
worden opgenomen in de DABS.



In de meeste gevallen zal de fout het gevolg zijn van het feit dat een wijziging nog niet werd
doorgevoerd op alle akten van de betrokkene.



Als algemene regels gelden hierbij dat voor persoonsgegevens :
o

de geboorteakte steeds primeert op de andere akten.

o

de nieuwe akte die wordt opgesteld een juistere situatie bevat dan de akte die werd
gemigreerd, met uitzondering van de gemigreerde geboorteakte

Het wijzigingsproces
In het nieuwe DABS systeem zal de wijziging van een akte door een wijzigingsakte als volgt verlopen:


De ABS vraagt de te wijzigen akte op en geeft aan dat hij de akte wenst te wijzigen.



Hij vermeldt de basis voor de wijziging – d.i. de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het wijzigen
van de akte – en voert vervolgens de wijziging door door de te wijzigen elementen aan te passen.



De gewijzigde akte wordt verstuurd naar de DABS met het initieel toegekend aktenummer.



De DABS stelt vast dat de akte reeds werd opgenomen in de DABS met een finale status, besluit
op basis hiervan dat het om een wijziging van een akte gaat, vergelijkt de nieuwe versie van de
akte met de versie van de reeds geregistreerde akte en stelt een wijzigingsakte voor.



De ABS verifieert de voorgestelde wijziging. Wanneer de voorgestelde wijzigingsakte de
gewenste wijziging weergeeft, ondertekent de ABS de wijzigingsakte en verstuurt hij ze naar de
DABS. In het andere geval stopt hij het wijzigingsproces en kan hij nadien een nieuw
wijzigingsproces opstarten zoals hierboven werd beschreven.



De DABS koppelt de wijzigingsakte aan de initiële akte en wijzigt op deze manier de initiële akte.



In het afschrift is de aangebrachte wijziging zichtbaar onderaan het afschrift. In het uittreksel is de
wijziging verwerkt. Het uittreksel geeft immers altijd de actuele toestand weer, d.i. de toestand na
toepassing van de wijziging.



In onderstaand schema wordt het verloop van de wijziging schematisch voorgesteld.
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Reden wijziging = een materiële fout of een (buitenlandse) rechterlijke of administratieve
beslissing
Belangrijke opmerking
De wijzigingsakte zal worden voorgesteld door de DABS wanneer een akte wordt neergelegd met een
bestaand DABS nummer voor zover de nieuwe akte een wijziging vertoond t.o.v. de initiële akte en
voor zover de gewijzigde akte wordt neergelegd met een finale status. Wanneer de akte geen
wijziging bevat, dan wordt een fout gegeven dat de akte reeds bestaat. Wanneer de gewijgde akte
akte wordt bewaard in een niet finale status, wordt evenens een fout gegeven.
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4

Het nietigverklaren of herroepen van
akten

Akten die een finale status hebben, kunnen alleen worden nietigverklaard of herroepen op basis van
een rechterlijke beslissing tot nietigverklaring of herroeping van de akte.
De rechterlijke beslissing wordt via het berichtensysteem overgemaakt aan de ABS op basis waarvan
de ABS de akte tot nietigverklaring of herroeping opmaakt. De betrokken akte wordt bijgewerkt.
.
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5

Het raadplegen van akten

5.1 Algemeen
Algemene principes


Akten kunnen geraadpleegd worden op drie manieren :


Op het scherm met de actuele toestand van de akte na toepassing van de bijwerkingen en
met de bijlagen.



In documentvorm als uittreksel met de actuele toestand van de akte na toepassing van de
bijwerkingen.



In documentvorm als afschrift met de initiële toestand van de akte en de historiek van de
bijwerkingen.



Akten worden bij voorkeur geraadpleegd op het scherm.



Slechts wanneer een materialisering onder de vorm van een document noodzakelijk is, zal een
afschrift of uittreksel worden aangemaakt.



Voor de “oude akten” opgemaakt voor 31/3/2019 zullen doorgaans afschriften worden afgeleverd
omdat men niet altijd beschikt over de volledige set van metagegevens van de akte. Zonodig zal
een manuele migratie worden gevraagd op uittrekselniveau.



Voor de akten opgesteld vanaf 31/3/2019 zal men bij voorkeur uittreksels afleveren. Enkel
wanneer het nodig is om over de historiek van de wijzigingen te beschikken, zal een afschrift
aangewezen zijn. Een belangrijk voordeel van het uittreksel is immers dat het automatisch
beschikbaar is in de drie landstalen en de actuele toestand weergeeft.



De afschriften en uittreksels worden aangemaakt en elektronisch ondertekend door de DABS.



De afgeleverde afschriften en uittreksels worden tijdelijk opgeslagen in een generieke afschrift en
uittreksel databank. Het is mogelijk om op basis van een uniek nummer dat vermeld staat op het
afschrift of uittreksel een beeld op te vragen van het afgeleverde afschrift of uittreksel.



Vanaf 31/3/2019 zal het mogelijk zijn om akten te raadplegen vanop andere plaatsen dan de
plaats waar de akte werd opgesteld. Bij de opstart zal dit nog nog moeten gebeuren via de
gemeente(platformen). Op termijn zal de burger die ook rechtstreeks kunnen doen vanuit zijn
thuisituatie.
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De zoekcriteria


Bij het raadplegen van akten kunnen de volgende zoekcriteria worden gebruikt :

Element

Beschrijving

Het aktenummer

Dit is een volgnummer dat wordt toegekend wanneer de akte wordt
geregistreerd in de DABS.
Dit nummer bestaat uit drie delen :
- het jaar van de inschrijving in de DABS (JJJJ),
- een volgnummer van 8 posities binnen het jaar (99999999) en
- een controlecijfer (99).
Om het nummer beter toegankelijk/leesbaar te maken worden door
de DABS op de afschriften en uittreksels “-” toegevoegd tussen elk
deel.
Ook oude akten die gemigreerd worden krijgen een DABS
aktenummer.
Het DABS aktenummer voor gemigreerde akten wordt toegekend
wanneer de akte een eerste keer wordt bewaard. Voor nieuwe
akten is dit wanneer men het ontwerp van de akte bewaard.

Het identificatienummer van de
persoon

Het aktetype

Dit is het rijksregisternummer van de verblijfhouder of nietverblijfhouder.
Wanneer personen die voorkomen in oude akten enkel een BISnummer hebben, dan zal de DABS dit BIS-nummer in de DABS
vervangen op termijn door een nieuw RR-nummer voor een nietverblijfshouder (nog af te spreken met het RR).
Voor nieuwe akten zullen alle niet-verblijfhouders die voorkomen in
een akte steeds een nieuw RR-nummer krijgen.
Dit element geeft het type akte aan, bvb geboorteakte,
overlijdensakte, …
Dit is datum waarop het feit plaatsvond.

De datum van het feit
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Het meegeven van de datum van het feit in de zoekcriteria is enkel
nodig/nuttig wanneer een persoon meerdere akten kan hebben van
het aktetype dat men zoekt, bvb voor de huwelijksakte. Voor de
aktetypes die slechts éénmaal kunnen voorkomen zoals de
geboorteakte, de overlijdensakte, …, is het niet nuttig/nodig om
deze datum mee te geven in de vraagstelling
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Dit element geeft de status aan waarin het document zich bevindt.
Dit kan zijn :
Voor akten opgesteld vanaf 31/3/2019 :
- “Ontwerp” : de akte is nog in opmaak en werd nog niet
gevalideerd.
- “Gevalideerd voor ondertekening” : de akte werd gevalideerd door
de DABS en kan ondertekend worden wanneer de ABS
beschikbaar is.
- “Klaar voor ondertekening” : er werd een akte aangemaakt voor
ondertekening door de ABS.
- “Ondertekend” : de akte werd ondertekend.
- “Geweigerd” : de ABS heeft geweigerd om de akte op te stellen
(bvb bij een vermoeden van fraude).

De aktestatus

Voor gemigreerde akten opgesteld voor 31/3/2019
- “Gemigreerd op afschriftniveau”
- “Gemigreerd op uittrekselniveau”
- “Gemigreerd op afschrift en uittrekselniveau”
- “Gemigreerd maar nog niet klaar om automatisch afschriften of
uittreksels af te leveren”

De naam van een betrokkene

Dit is de naam of een deel van de naam van één van de
betrokkenen in de akte. Dit element is niet hoofdlettergevoelig en
als het een deel is van de naam, kan dit zich op een willekeurige
plaats in de naam bevinden. Bvb bij de samengestelde naam
Luypaert - De Pue kan men zoeken met "pue".

De voornaam van een
betrokkene

Dit is de voornaam of een deel van de voornaam. Dit element is niet
hoofdlettergevoelig en als het een deel is van de voornaam, kan dit
zich op een willekeurige plaats in de voornaam bevinden. Bvb bij de
voornaam Michel Marie Valère kan men zoeken op "Valère".

De geboortedatum van een
betrokkene

Hier dient men minimaal het jaar in te geven. Wanneer men niet
beschikt over de dag of maand, geeft men dit met "00" aan (bvb
00/00/1960)

De plaats van opmaak

Dit is de gemeente waar de akte werd opgemaakt



Het algemeen principe hierbij is : Hoe preciezer de vraagstelling, hoe beperkter het zoekresultaat
zal zijn.

De zoekresultaten


Wanneer de zoekoperatie succesvol is, dan krijgt men een lijst met één of meerdere akten terug.



Wanneer men zoekt met een element of met een groep van elementen die op een unieke wijze de
akte identificeren, dan bekomt men één resultaat. Volgende zoekcriteria resulteren in één akte.





Zoekopdracht op basis van het DABS aktenummer.



Zoekopdracht op basis van de combinatie van het RR-nummer, het documentype en de
datum van het feit voor aktetypes die meerdere malen kunnen voorkomen voor een persoon.

Wanneer de zoekoperatie teveel resultaten oplevert, dient men de zoekopdracht te verfijnen.
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Voor elke akte uit de lijst worden onderstaande gegevenselementen vermeld.

Element

Beschrijving

Het aktenummer

!!! Wanneer het aktenummer leeg is betekent dit dat de akte nog
niet werd gemigreerd naar de DABS maar dat de basiselementen
van de akte wel teruggevonden werden in het RR

De oorsprong van opmaak van
de akte

Dit kan zijn :
- een nieuwe Belgische akte
- een nieuwe akte op basis van een buitenlandse akte
- een oude gemigreerde Belgische of buitenlandse akte

Het aktetype
De aktestatus
De plaats van opmaak van de
akte

De betrokkenen in de akte

Voor elke betrokkene in de akte worden volgende elementen
teruggegeven :
- het identificatienummer
- (de adellijke titel)
- de naam
- de voornaam
- de geboortedatum
- de rol
- het type identificatienummer (RR-verblijfhouder, RR-nietverblijfhouder)



Wanneer de akte beschikbaar is in de gewenste status, dan kan met het detail van de akte vragen
op basis van het aktenummer (zie verder).



Wanneer de akte beschikbaar is in de DABS maar zich niet in de gewenste status bevindt (bvb
beschikbaar als uittreksel maar niet als afschrift of omgekeerd) of wanneer de akte bestaat maar
nog niet werd gemigreerd, dan kan men via het berichtensysteem de manuele migratie ervan
vragen. We verwijzen voor de toelichting hiervan naar de rubriek over het berichtensysteem.



Wanneer men zoekt zonder rijksregisternummer dan worden enkel de akten weergegeven die
zich in de DABS bevinden.



Wanneer het rijksregisternummer wordt meegeven, dan wordt de zoekoperatie uitgebreid met een
zoekoperatie in het Rijksregister en zal de lijst met zoekresultaten ook de feiten (geboorte,
huwelijk, overlijden, …) bevatten waarvoor men gegevens m.b.t. een gebeurtenis van de
burgerlijke stand heeft teruggevonden in het RR.
Bij het samenstellen van de lijst gaat de DABS alsvolgt te werk.


Eerst worden alle akten die reeds beschikbaar zijn in de DABS opgenomen in de lijst. Voor
elke akte wordt aangegeven of de akte beschikbaar is op afschrift en/of op uittrekselsniveau.
Voor akten opgesteld voor 31/3/2019 zal dit afhankelijk zijn van de migratie. Voor nieuwe
akten opgesteld na 31/3/2019 zal een akte steeds beschikbaar zijn in de DABS op beide
niveau’s.



Vervolgens zal de DABS een bijkomende opzoeking doen in het RR en op basis van de
bekomen resultaten de aktenlijst verder aanvullen. Dit is nodig aangezien in een beginfase
nog niet alle akten opgenomen zullen zijn in de DABS. Voor deze akten wordt aangegeven dat
ze nog niet beschikbaar zijn op afschrift en op uittrekselniveau.
De bijkomende zoekoperatie op het RR wordt enkel uitgevoerd wanneer het een persoon
betreft die geboren is voor 31/3/2019. Immers, voor personen geboren na 31/3/2019 bevinden
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alle akten zich in de DABS en is de zoekopdracht in het RR niet nodig.
Indien men niet beschikt over het RR- nummer kan dit voorafgaand opgezocht worden met de
fonetische zoekfunctie in de gemeentetoepassing.




Akten die nog niet geen definitieve status hebben kunnen alleen geraadpleegd worden door de
gemeente die de ontwerpakte heeft opgesteld. Onder een defintieve status verstaan we volgende
statussen :


Akten opgesteld vanaf 31/3/2019 : ondertekend



Akten opgesteld voor 31/3/2019 : gemigreerd op afschrift en/of uittrekselniveau

!!! Bemerk dat men in het nieuwe systeem ook een overzicht kan krijgen van alle akten waarin een
betrokkene voorkomt, inclusief de pogingen tot opmaak van een akte (status geweigerd). Dit is
een belangrijke nieuwe functionaliteit die wordt mogelijk gemaakt dankzij het feit dat alle akten
gecentraliseerd werden in één databank.

5.2 De raadpleging op het scherm


Bij een raadpleging op scherm wordt de actuele toestand van de akte getoond, dit is na
verwerking van de bijwerkingen.



Volgende elementen worden getoond.
Element

Beschrijving

Het aktenummer
Het oude dossiernummer
Het aktetype
De oorsprong van opmaak van
de akte
De datum van het feit
De datum van opmaak van de
akte
De plaats van opmaak van de
akte
De aktestatus
De betrokkenen in de akte

De wettellijke bijlagen

De bijwerkingen

Dit zijn de bijlagen die wettellijk verplicht zijn bij het opmaken
van de akte. Voor elke bijlage wordt het type (bvb PV vondeling),
de taal, het land en de verwijzing naar het bestand in pdf-vorm
gegeven
Dit is de lijst van bijwerkingen die op de akten werden toegepast.
Voor elke bijwerking wordt de datum, de reden en de inhoud van
de bijwerking weergegeven

5.3 De raadpleging met aflevering van een afschrift of uittreksel
Algemene principes


Afschriften en uittreksels kunnen enkel afgeleverd worden voor akten die in een finale status zijn,
d.i. ondertekend en ingeschreven in de DABS.
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Voor akten die niet in deze status zijn kan een voorlopig afschrift of uittreksel aangemaakt worden
met het watermerk “DRAFT” dat schuin over het afschrift/uittreksel wordt aangebracht. Dit kan
enkel aangemaakt worden door ambtenaren van de gemeente waar de akte werd voorbereid. De
ambtenaren van de andere gemeenten kunnen een akte immers pas zien wanneer deze finaal
wordt.



Bij de aflevering van een afschrift of uittreksel wordt een elektronisch zegel geplaatst, wordt de
akte voorzien van een unieke referentie naar de afschriften en uittreksel databank en wordt het
afschrift of uittreksel samen met enkele metagegevens m.b.t. aflevering opgeslagen in de
afschriften en uittreksel databank.



Afschriften en uittreksels worden automatisch aangemaakt door de DABS en kunnen niet meer
worden gewijzigd door de aanvrager. De vormgeving en de inhoud van de afschriften en
uittreksels werd volledig bepaald in het KB van 3 februari 2019 inzake de modellen afschriften en
uittreksels.



Alleen het logo kan nog worden aangepast aan de gemeente die het afschrift of uittreksel aflevert.
Hiertoe kan de gemeente zijn logo via een Ws opladen in de DABS. Indien geen logo werd
opgeladen, zal automatisch het standaard DABS logo worden toegepast.

Afschrift versus uittreksel


Bij een afschrift wordt de initiële toestand van de akte weergegeven met de historiek van de
aanpassingen die nadien zijn doorgevoerd op de akte. Bij een uittreksel wordt de actuele toestand
weergegeven, d.i. na toepassing van alle wijzigingen op de akte.



Zo zal bij de erkenning in het uittreksel van de geboorteakte de vader als één van de twee ouders
voorkomen. Bij een afschrift wordt de geboorteakte getoond met enkel de moeder als ouder en
met een vermelding in de historiek dat de vader later werd toegevoegd door een erkenningsakte.



Voor akten opgesteld na 31/3/2019, worden bij voorkeur uittreksels afgeleverd.



Voor akten opgesteld voor 31/3/2019 wordt de aflevering doorgaans bepaald door de wijze
waarop de oude akte werd gemigreerd.



Indien de akte enkel op basis van een beeld werd gemigreerd, zal de voorkeur waarschijnlijk
uitgaan naar een afschrift omdat dit zonder bijkomende inspanning automatisch kan afgeleverd
worden. Enkel wanneer het omwille van gevoeligheden beter is om een uittreksel met de actuele
toestand af te leveren – bvb bij een geslachtswijziging – zal een uittreksel worden gevraagd en zal
de akte manueel gemigreerd moeten worden.



Indien de akte enkel op basis van metagegevens werd gemigreerd, zal de voorkeur uitgaan naar
een uittreksel omdat dit zonder bijkomende inspanning automatisch kan afgeleverd worden.
Wanneer het belangrijk is om ook de historiek te kennen – bvb wanneer dit een vereiste is voor
een buitenlandse overheid – dan zal een afschrift worden gevraagd en zal de akte manueel
gemigreerd moeten worden.



Indien de akte op basis van beide werd gemigreerd, zal de toepassing ervan bepalend zijn. Wenst
men enkel de actuele toestand te kennen dan vraagt men een uittreksel. Wanneer de historiek
van de akte belangrijk is, dan zal men een afschrift vragen.

De taal van het afschrift of uittreksel


Afschriften en uittreksels van akten aangemaakt vanaf 31/3/2019 kunnen zonder tussenkomst van
een beëdigd vertaler worden afgeleverd in de 3 landstalen en dit op vraag van betrokkene.



Uittreksels van akten opgesteld voor 31/3/2019 kunnen eveneens zonder tussenkomst van een
beëdigd vertaler worden afgeleverd in de 3 landstalen en dit op vraag van betrokkene.



Afschriften van akten opgesteld voor 31/3/2019 kunnen enkel automatisch in de oorspronkelijke
taal worden afgeleverd. Wanneer het afschrift wordt gevraagd in een andere taal zal het afschrift
vertaald moeten worden door een beëdigd vertaler.
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De internationale afschriften en uittreksels


In een startfase zal het mogelijk zijn om internationale afschriften/uittreksels af te leveren die
conform de CIEC 16 of CIEC 34 standaard zijn.

De modellen voor de afschriften en uittreksels


Hiervoor verwijzen we naar het KB van 3 februari 2019 inzake de modellen afschriften en
uittreksels.

Het overzicht van de akten met hun afschriften en uittreksels
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de akten met een aanduiding of er al dan niet een
afschrift of uittreksel kan worden aangemaakt
Akte
Akte van geboorte
Akte van huwelijk
Akte van overlijden
Akte van prenatale erkenning
Akte van erkenning
Akte van Belgische nationaliteit
Akte van naamswijziging
Akte van voornaamswijziging
Akte van adoptie
Akte van echtscheiding
Akte van afwezigheid
Akte van verklaring naamskeuze
Akte van aanpassing registratie geslacht
Akte van levenloos kind

Afschrift
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Uittreksel
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja

Akte van herroeping of herziening van adoptie, van nieuwe aanpassing
van geslachtsregistratie of van nietigverklaring afwezigheid

Ja

Nee

Wijzigingsakte

Ja

Nee

5.4 De vereiste voorwaarden voor de raadpleging
Om akten van de burgerlijke stand te mogen raadplegen dienen volgende voorwaarden vervuld te
zijn:


Men dient een betrokkene te zijn in de akte of over de vereiste hoedanigheid te beschikken.



Voor niet-betrokkenen in de akte moet de raadpleging noodzakelijk zijn bij de uitvoering van een
wettelijke opdracht (finaliteitsvereiste)

Zo zal elke betrokkene in een akte de lijst van akten en/of de akten zelf kunnen raadplegen waarin hij
betrokken is. Hij identificeert zich in dit geval via zijn eID.
Andere personen die zelf geen betrokkene zijn in een akte, kunnen akten van derden raadplegen
wanneer zij hiertoe gemachtigd zijn in uitvoering van hun opdracht. Zo zal een griffiebeambte de
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huwelijksakte en de geboorteakten van de gehuwden en hun kinderen kunnen raadplegen bij de
voorbereiding van een echtscheidingsprocedure.
De controle van de hoedanigheid zal in dit geval op twee manieren kunnen gebeuren :


Individueel op basis van het eID en de expliciete registratie van betrokkene met de vereiste
hoedanigheid in het veiligheidsregister (RR-Admin) van het rIjksregister.



Gegroepeerd via een trusted party verbinding. In dit geval zal de trusted party controleren of
betrokkene de vereiste hoedanigheid heeft en de consultaties loggen.
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6

Het versturen en ontvangen van
berichten

6.1 Algemeen
Het generieke berichtensysteem


In het kader van het nieuwe programma Modernisering van de Burgerlijke Stand wordt een
generiek berichtensysteem in plaats gesteld waarmee berichten (ook notificaties genoemd)
kunnen uitgewisseld worden tussen alle betrokken partners.



De uitwisseling gebeurt via een berichtenlijst waarop partners meldingen kunnen plaatsen en
uitlezen.



Ter illustratie geven we hieronder een schematische voorstelling van de oplossing voor de
uitwisseling van vonnisinformatie tussen de FOD Justitie en de gemeenten in het geval een
tussenkomst van de ABS vereist is (bvb een vonnis dat het aanbrengen van een wijziging in een
akte inhoudt – vb vonnis betwisting vaderschap)).

FOD BiZa
Notificatiesysteem
Melding geboorte
Melding vonnis/arrest
Melding manuele migratie ak te

Asynchrone verwerking
via Pull mechanisme

4 - Creatie melding vonnis/arrest

FOD Just
VAJA
Synchrone verwerking
1 – Melding vonnis/arrest

5 – Ophalen melding vonnis/arrest

Gemeentes
Consulaire
posten
6 – Initiele akte

7 Gewijzigde initiële akte
8 – Wijzigingsakte

Sturingslogica

9 Ondertekende wijzigingsakte

DAV en DXC

10 – Creatie wijzigingsakte

25/03/2019

11 – Koppeling wijzigingsakte

RR

10 – Doorvoeren wijziging in RR

3 - Ophalen gemeente beheer

2 – Controle signalitiek vonnis

Verwerking vonnis/arrest :
- met impact op bestaande
akte
- met tussenkomst ABS
( vb vonnis wijziging op akte )

De notificatie bevat :
- Meldingstype
- Metagegevens vonnis/arrest
- Pdf vonnis/arrest
- DABS_Nr te wijzigen akte

DABS
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De gegevens die gemeenschappelijk zijn aan elk bericht
Element

Beschrijving

De afzender

Dit is het organisme die het bericht heeft aangemaakt. Dit kan
een gemeente, een consulaat, een dienst of een persoon van
een FOD of de DABS zelf zijn.
De identificatie zal gebeuren op basis van de gebruikelijke
code. Voor gemeenten en consulaten is dit de NIS code, voor
de rechtbanken de jurisdictiecode.

De bestemmeling

Dit is het organisme voor wie het bericht is bestemd.

De datum van het bericht

Dit is de datum waarop het bericht werd aangemaakt.

Het berichttype

Het berichttype geeft aan wat het doel is van het bericht, bvb
een vraag tot manuele migratie van een oude akte, de
kennisgeving van een gebeurtenis van de burgerlijke stand (zie
verder voor de volledige lijst)

De status van het bericht

Dit is de status waarin het bericht zich bevindt :
"Aangemaakt", "Uitgelezen" of "Verwerkt".

De statusdatum van het bericht

Dit is de datum waarop er een statusverandering plaatsvond.

De berichtentypes


Volgende berichttypes werden voorzien :


De vraag tot uitvoering van een manuele migratie van een oude akte.



De kennisgeving van de uitvoering van een manuele migratie.



De vraag tot uitvoering van een rechterlijke of administratieve beslissing (vonnis, arrest of
besluit).



De kennisgeving van een gebeurtenis van de burgerlijke stand (ook feit genoemd – gericht
aan de gemeente van woonst, de vrederechter, de Dienst VreemdelingenZaken, …).



De adviesvraag (gericht aan de parketmagistraat, de Federale Centrale Autoriteit voor
Buitenlandse akten).



De kennisgeving van het advies.



De drie laatste berichtentypes zullen nog niet beschikbaar zijn op 31/3 maar zullen worden
toegevoegd in een volgende versie.



De kennisgeving van een gebeurtenis zal ook plaaatsvinden via de pubexi-berichten van het
Rijksregister. Deze zullen worden uitgebreid met berichten voor de naamsverandering en de
echtscheiding.



Bemerk dat sommige berichttypes de uitvoering vragen van een activiteit en dat andere louter
informatief zijn.



Bij de berichten die de uitvoering vragen van een activiteit zal er meestal ook een terugbericht zijn
dat de afzender verwittigt wanneer de uitvoering heeft plaatsgevonden.
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6.2 De detailbeschrijving van de berichten
De vraag tot uitvoering van een manuele migratie van een oude akte


Met deze melding wordt de manuele migratie gevraagd van een oude akte.



Deze migratie is nodig wanneer :


een bijwerking dient aangebracht te worden op de akte of



een raadpleging wordt uitgevoerd op het scherm of een afschrift of uittreksel wordt gevraagd.



en de betrokken gemeente of consulaat de akte niet voorafgaandelijk heeft gemigreerd (in het
gewenste formaat).



De afzender zal het bericht aanmaken op basis van de elementen die bij de raadpleging van de
akte worden teruggegeven (zie ook de rubriek raadpleging van akten).



Afhankelijk van het resultaat van de opzoeking zal de vraag tot manuele migratie op een andere
manier worden ingeleid.



Geval 1 : de akte werd reeds eerder gemigreerd naar de DABS maar bevindt zich niet in het
gevraagde formaat (afschrift i.p.v. uittreksel of omgekeerd).


De toepassing van de gemeente zal een bericht aanmaken met volgende elementen :
Element

Beschrijving

Het aktenummer



De gewenste status na migratie

In dit geval zal men aangeven dat men een migratie op
afschrift en uittreksel (migrate_final) wenst

Het aktetype

Geboorte, huwelijk, …

De datum van het feit

Enkel voor aktetypes die meermaals kunnen voorkomen
voor een betrokkene zoals de huwelijksakte. Er kunnen
immers meerdere huwelijken afgesloten zijn met eenzelfde
partner.

De bestemmeling

Dit is de gemeente (NIS code) die bij de raadpleging werd
teruggegeven.

Het RR-nummer van de
betrokkene(n)

Voor een huwelijksakte zijn dit beide partners, voor de
andere akten enkel de hoofdbetrokkene

De naam, voornaam en het
geboortejaar van de betrokkene(n)

Wanneer er geen RR-nummer beschikbaar is (bvb voor
akten van niet-verblijfhouders opgesteld voor 31/3/2019)

Geval 2 : de akte werd nog niet gemigreerd naar de DABS maar er kunnen metagegevens
teruggegevonden worden in het RR.
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De gewenste status na migratie

Er zijn twee statussen mogelijk :
- "Migratie op afschrift (migrate_copy_conform)" : men
wenst een afschrift.
- "Migratie op uittreksel (migrate_extract)" : men wenst een
uittreksel.

Het aktetype

Geboorte, huwelijk, …

De datum van het feit

Enkel voor aktetypes die meermaals kunnen voorkomen
voor een betrokkene zoals de huwelijksakte. Er kunnen
immers meerdere huwelijken afgesloten zijn met eenzelfde
partner.

De bestemmeling

Dit is de gemeente (NIS code) die bij de raadpleging werd
teruggegeven.

Het RR-nummer van de
betrokkene(n)

Voor een huwelijksakte zijn dit beide partners, voor de
andere akten enkel de hoofdbetrokkene

De DABS zal in dit geval een ontwerpakte aanmaken op basis van de gegevens van het RR
en het aktenummer toevoegen in het bericht.

Geval 3 : de akte werd nog niet gemigreerd naar de DABS en er kunnen geen metagegevens
teruggegevonden worden in het RR.




Beschrijving

Element

Element

Beschrijving

De gewenste status na migratie

Er zijn twee statussen mogelijk :
- "Migratie op afschrift (migrate_copy_conform)" : men
wenst een afschrift
- "Migratie op uittreksel (migrate_extract)" : men wenst een
uittreksel

Het aktetype

Geboorte, huwelijk, …

De datum van het feit

Enkel voor aktetypes die meermaals kunnen voorkomen
voor een betrokkene zoals de huwelijksakte. Er kunnen
immers meerdere huwelijken afgesloten zijn met eenzelfde
partner.

De bestemmeling

Dit is de gemeente (NIS code) die zal worden ingeven op
basis van de informatie van de aanvrager. De
raadpleging gaf in dit geval immers geen informatie terug.

De naam, voornaam en het
geboortejaar van de betrokkene(n)

Er is immers geen RR-nummer beschikbaar.

De DABS zal in dit geval geen ontwerpakte aanmaken en geen aktenummer toevoegen in het
bericht.

De melding met de vraag tot manuele migratie zal bij de opstart van het nieuwe systeem van de
burgerlijke stand de meest voorkomende melding zijn.
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De kennisgeving van de manuele migratie van een oude akte


Na uitvoering van de manuele migratie, zal de afzender door dit bericht verwittigd worden dat de
migratie werd uitgevoerd.



De terugkoppeling wordt gerealiseerd op basis van het berichtnummer van de vraag tot manuele
migratie dat bij de uitvoering van de migratie wordt meegegeven.



Afhankelijk van wie de afzender was zal de terugkoppeling plaatsvinden :


Via de berichtenlijst wanneer de afzender een organisme is. De toepassing van het organisme
leest in dit geval de terugkoppelingsberichten op periodieke basis uit.



Via de eBox van de afzender wanneer de afzender een betrokkene is (dient nog uitgewerkt te
worden).

De vraag tot uitvoering van een rechterlijke of administratieve beslissing


Met dit bericht wordt uitvoering gegeven aan een rechterlijke beslissing (vonnis of arrest).



Dit type bericht zal gebruikt worden wanneer een rechterlijke beslissing niet automatisch kan
worden verwerkt en dient overgemaakt te worden aan de betrokken gemeente voor manuele
verwerking.



Het bericht bevat volgende specifieke elementen :

Element

Beschrijving
Dit zijn :
- de rechtbank of het Hof die de rechterlijke beslissing
heeft genomen,
- de datum van de uitspraak,

De gegevens van de rechterlijke
beslissing

- de datum van het in kracht van gewijsde gaan van de
rechterlijke beslissing,
- het type van de rechterlijke beslissing (bvb verklaring van
afstamming).
- de vonnisreferentie (zaaknummer, …)
Deze gegevens kunnen automatisch overgenomen worden
door de gemeentetoepassing.

De rechterlijke beslissing



Dit is de pdf met de rechterlijke beslissing. In de toekomst
zal dit vervangen worden door een link naar de rechterlijke
beslissing in de Vonnissen en Arresten Databank (VAJA)

Dit bericht vervangt de overmaking van het vonnisbulletin per post.

De kennisgeving van een gebeurtenis van de burgerlijke stand


Met dit berichttype worden belangrijke gebeurtenissen zoals de geboorte, het huwelijk, de
echtscheiding, het overlijden, de naamsverandering, de nationaliteitstoekenning, … gemeld aan
alle diensten die op basis hiervan bijkomende handelingen kunnen stellen.
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Deze berichten zullen vooral gericht zijn aan de gemeenten van woonst maar ook andere
betrokken partijen kunnen bestemmeling zijn (bvb de vrederechter in het geval van
gebeurtenissen waarbij onbekwaamverklaarden betrokken zijn, de Dienst Vreemdelingen Zaken
bij gebeurtenissen m.b.t. asielzoekers, ...



Het ophalen van deze berichten is facultatief. Diensten – vooral de gemeenten - kunnen beslissen
om deze niet op te halen.



Het bericht bevat volgende specifieke elementen :

Element

Beschrijving

De afzender

Dit is de DABS

De bestemmeling

Zal in vele gevallen de gemeente van woonst zijn.
Dit kan zijn :

Het type van de gebeurtenis

- het opstellen van een akte bvb bij een geboorte, een
overlijden, naamsverandering
- de verwerking van een rechterlijke beslissing bvb een
echtscheiding, vaststelling afstamming, …

De datum van de gebeurtenis

De datum van het opstellen van de akte of de datum van
uitwerking (feit) van de rechterlijke beslissing

De betrokkene(n)

Deze worden geidentificeerd met hun RR-nummer, naam,
voornaam en geboortedatum

De adviesaanvraag


Met dit berichttype kunnen adviezen worden gevraagd aan autoriteiten die betrokken zijn bij de
burgerlijke stand. Dit zijn ondermeer de parketmagistraten van de familierechtbanken en de
Federale Centrale Autoriteit voor adviezen inzake buitenlandse akten.



Dit bericht zal nog niet beschikbaar op 31/3/2019 en zal in een latere fase worden toegevoegd.

De kennisgeving van het advies


Met dit berichttype wordt het advies teruggekoppeld naar de aanvrager.



Dit bericht zal nog niet beschikbaar op 31/3/2019 en zal in een latere fase worden toegevoegd.
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7

Het migreren van oude akten

7.1 Algemeen


Akten opgesteld voor de inwerkingtreding van het nieuwe DABS systeem dienen gemigreerd te
worden voor zover men nog “bewegingen” verwacht op de akte.
Een beweging kan zijn:


De akte dient gewijzigd te worden.



De akte wordt geraadpleegd (op scherm of met aflevering van een afschrift of uittreksel).



Het is dus niet nodig om alle akten te migreren. Voor overlijdensakten bvb - waar de kans op een
beweging klein is na het eerste jaar van overlijden – kan de migratie beperkt blijven tot één jaar.
De gemeenten zijn echter vrij om toch al hun akten te migreren. De enige beperking hierop is dat
de gemigreerde akte niet ouder mag zijn dan 100 jaar. Akten van voor 1919 zullen dus niet
kunnen gemigreerd woirden.



Bij de migratie van de oude akten wordt de focus gelegd op de basisakten. Dit zijn de
geboorteakte, de huwelijksakte en de overlijdensakte. Indien nodig, kunnen ook andere aktetypes
manueel worden gemigreerd.



Vanaf de startdatum van het nieuwe DABS systeem zullen wijzigingen op akten en vragen voor
afschriften en/of uittreksels enkel nog uitgevoerd kunnen geworden door de DABS op basis van
de gemigreerde akte.



Er zijn drie manieren om oude akten te migreren :


Op basis van een beeld van de akte met een aantal metagegevens die nodig zijn om de akte
te kunnen opzoeken. Het beeld kan een scan van de akte zijn of een een beeld dat
samengesteld werd op basis de metagegevens die aanwezig zijn in het partnerssysteem.
Bij een “migratie met beeld” kunnen automatisch afschriften worden afgeleverd.



Op basis van de volledige set van metagegevens van de akte zoals voorzien in de nieuwe
wet.
Bij een “migratie met metatagevens” kunnen automatisch uittreksels worden afgeleverd.



Op basis van beiden.
In dit geval kunnen automatisch afschriften EN uittreksels worden afgeleverd.

7.2 Migratie op voorhand (“in bulk”)


Gemeenten kunnen beslissen om hun oude akten op voorhand te migreren. Hierdoor vermijden
ze dat bij elke beweging een gemeenteambtenaar dient tussen te komen om de oude akte
manueel te migreren.



Bij de migratie op voorhand zullen de migratiepartners gebruik maken van extracten uit het RR om
hun lokale gegevens te verrijken (bvb met het RR-nummer van de betrokkenen).



Belangrijke opmerking : het gaat louter om een verrijking/aanvulling van de aktegegevens en niet
om een aanpassing van de aktegegevens zelf op basis van de gegevens van het RR. Indien de
RR-gegevens niet juist zijn, dienen deze volgens de geldende procedures worden aangepast.



Migraties op voorhand zijn enkel mogelijk voor de basisakten. De andere types van akten dienen
op aanvraag gemigreerd te worden (bvb de migratie van een nationaliteitsakte).
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7.3 Migratie op aanvraag


Wanneer een gemeente zijn akten niet op voorhand heeft gemigreerd (in het gewenste formaat)
en er een beweging optreedt op een akte, dan zal de gemeente via een melding van het type
“Vraag voor manuele migratie van een oude akte ” uitgenodigd worden om de oude akte manueel
te migreren.



De ABS zal de akte opzoeken op basis van de metagegevens die worden vermeld in het bericht
en afhankelijk van de gevraagde migratie – op afschrift of op uittrekselniveau – zal hij
respectievelijk





een beeld/scan van de akte toevoegen en een aantal metagegevens voor de opzoeking
controleren en of vervolledigen, of



de set van metagegevens die worden meegegeven controleren en of vervolledigen.

De termijn waarbinnen een manuele migratie dient uitgevoerd te worden werd nog niet bepaald.
Als vuistregel wordt hier voorlopig 3 werkdagen vooropgesteld.
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8

Het bijwerken van het RR

8.1 Algemeen
Een belangrijke doelstelling van het programma Modernisering Burgerlijke stand is om geen dubbele
invoer meer te doen en de gegevens burgerlijke stand die zich in het RR bevinden automatisch bij te
werken op basis van de akten burgerlijke stand. De DABS is immers de authentieke bron voor deze
gegevens.
Deze bijwerkingen kunnen voortvloeien uit akten burgerlijke stand (bvb geboorteakte, akte van
erkenning, ..), uit de toepassing van vonnissen (bvb echtscheidingsakte) of de uitvoering van KB’s
(bvb de naamswijzigingen).
Om dit te bewerkstelligen werd een elektronische interface gebouwd tussen de DABS en het RR.
Volgende bijwerkingen zullen via deze interface verlopen :


Het aanmaken van een kind naar aanleiding van een geboorteakte, inclusief de afstamming en
woonplaats van het kind.



Het aanmaken van andere personen die niet verblijven in België maar die betrokken zijn in de
akte van de burgerlijke stand (bvb bij de geboorteakte het kind en zijn ouders die niet
verblijfhouder zijn).



Het wijzigen van de afstamming op basis van akten en/of vonnissen (bvb toepassing van akte van
erkenning, een adoptieakte, een vonnis omtrent de ontkenning van het vaderschap).



Het wijzigen van de burgerlijke staat op basis van akten en/of vonnissen (bvb gehuwd,
gescheiden, overleden).



Het wijzigen van de persoonsgegevens op basis van akten, vonnissen of KB’s. Dit omvat
ondermeer de (voor)naamswijzigingen, de wijziging van geslacht en desgevallend andere
wijzigingen via een wijzigingsakte.

8.2 Het aanmaken van personen in het RR
Verblijfhouders


Dit betreft het aanmaken van een kind op basis van een geboorteakte.



De bijwerking vind plaats op het ogenblik dat de ondertekende akte wordt geregistreerd in de
DABS.



Het nieuwe RR-nummer wordt onmiddelijk teruggegeven aan de gemeente/consulaat.



Achterliggend wordt door de DABS de “collecte-service” gebruikt.



Er is geen tussenkomst meer nodig van de dienst bevolking.



Bij het aanmaken van de akte wordt ook – hoewel dit gegeven sensu stricto geen deel uitmaakt
van de akte - de verblijfplaats van het kind meegenomen in de interface met het RR.



Indien nodig wordt een nieuwe voornaamscategorie aangemaakt.

25/03/2019

DAV en DXC

Onze referentie: 9K-WY2DYDV

48

Instructie Burgerlijke Stand

Niet-verblijfhouders


Dit betreft het aanmaken van personen die geen verblijfhouder zijn en die betrokken partij zijn in
een akte van de burgerlijke stand. Deze personen kunnen al dan niet verplichte betrokkenen zijn
(bvb getuige is een optionele rol).



De bijwerking vind plaats op het ogenblik dat de ondertekende akte wordt geregisteerd in de
DABS



Achterliggend wordt door de DABS de “collecte-service” gebruikt. Deze is dezelfde als de normale
collecte behoudens het feit dat voor “de verblijfplaats van het kind”, blanco als waarde wordt
ingevuld en dat een ander registernummer wordt vermeld.



Naast het ingeven van de persoonsgegevens in de akte is geen actie van de beamte vereist.

8.3 Het bijwerken van de persoonsgegevens
Het betreft de bijwerking van de naam, voornaam en desgevallend de adellijke titel, geboortedatum,
geboorteplaats en geslacht, nationaliteit, overlijden, burgerlijke staat en afstamming.
De bijwerking kan geïnitieerd worden door een akte, een vonnis of een KB.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende informatietypes en de akten, vonnissen
en KB’s waardoor ze worden aan gepast door de DABS.

Informatie m.b.t. de BurSt

Informatietype (IT)

Bijgewerkt door

A83 Collecte - Natuurlijk persoon

Akte van geboorte

IT 010 - Familienaam en voornamen

Akte van geboorte

IT 012 - Adellijke titel

Akte van geboorte
Akte van naamswijziging
Akte van voornaamswijziging

Naam, voornamen en adellijke
titel

Akte van verklaring van naamskeuze
IT 010/IT 013 - Wijziging van de naam,
voornamen en/of van de adellijke titel

KB van naamsverandering
Akte van huwelijk
Akte van erkenning
Akte van adoptie
Wijzigingsakte bij materiële vergissing

Geboorteplaats, -datum en -uur

IT 100 – Geboorteplaats

Akte van geboorte

IT 101 – Geboortedatum

Akte van geboorte
Akte van aanpassing registratie geslacht
Akte van nieuwe aanpassing van
geslachtsregistratie
Akte van Belgische nationaliteit –
toekenning

Geslacht

IT 004 – Geslachtsverandering

Nationaliteit

IT 031 – behoudens een materiële
vergissing - – Nationaliteit

IT 150 – Overlijden
Plaats en datum van overlijden
IT 151 – Afwezigheid
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Burgerlijke staat

IT 120 – Burgerlijke staat

Akte van huwelijk
(Buitenlandse) Rechterlijke beslissing –
echtscheiding
Akte van nietigverklaring huwelijk
Akte van echtscheiding
Akte van geboorte (via de collecte)
Akte van erkenning

Afstamming

Akte van nietigverklaring erkenning
Rechterlijke beslissing - ontkenning
vaderschap /
moederschapnietigverklaring
afstamming

IT 110 - Afstamming

Akte van adoptie (gewone/volledige)
Akte van herroeping of herziening van
adoptie
Rechterlijke beslissing vaststelling
vaderschap/moederschap

Naamswijzigingen


Deze worden doorgevoerd op basis van :
o

een KB van naamswijzing

o

een akte van naamswijziging

o

een akte van verklaring van naamskeuze



De wijzigingen zullen vanaf 31/3/2019 vanuit de toepassing van de Dienst Naamsverandering van
de FOD Justitie elektronisch worden overgemaakt aan de DABS en zullen volledig automatisch
worden verwerkt door de DABS.



De naamswijziging wordt doorgevoerd op alle akten waarin de betrokkene een primaire rol heeft,
dit zijn zijn eigen akten en de geboorteakten van zijn kinderen omdat hierin de afstamming wordt
vastgelegd.



Op hetzelfde ogenblik wordt ook het RR bijgewerkt via de elektronische interface.



Er is geen tussenkomst van een ambtenaar burgerlijke stand of bevolking meer nodig.



Desgevallend kunnen meldingen worden verstuurd naar deze laatsten.

Voornaamswijzigingen


Deze worden doorgevoerd op basis van :
o

een materiële vergissing

o

een erkenning met de wijziging van de voornaam van het kind

o

een adoptie met de wijziging van de voornaam van het kind

o

een akte van voornaamswijziging die door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt
opgemaakt.



De naamswijziging wordt doorgevoerd op alle akten waarin de betrokkene een primaire rol heeft,
dit zijn, zijn eigen akten en de geboorteakten van zijn kinderen omdat hierin de afstamming wordt
vastgelegd.



Op hetzelfde ogenblik wordt ook het RR bijgewerkt via de elektronische interface.
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Er is geen tussenkomst van een ambtenaar bevolking meer nodig.



Desgevallend kunnen meldingen worden verstuurd naar deze laatsten.



Materiële fouten in de voornaam kunnen rechtgezet worden via een wijzigingsakte. De verwerking
naar het RR toe is hetzelfde als bij de akte van voornaamswijziging.



Rechterlijke beslissingen m.b.t. een wijziging van de voornaam zullen manueel worden verwerkt
bij middel van een wijzigingsakte. In dit geval zullen ook de gegevens van het vonnis worden
meegenomen.

Wijzigingen van de geboortedatum en –plaats


Deze worden doorgaans doorgevoerd op basis van :
o

Wijzigingsakte bij een materiële vergissing

Wijzigingen van het geslacht




Het wijzigen van het geslacht kan plaatsvinden door een :
o

Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht

o

Akte van nieuwe aanpassing van de geslachtsregistratie

o

Wijzigingsakte bij een materiële vergissing

Deze bijwerking zal niet automatisch worden doorgevoerd maar zal behandeld worden door de
beheersdienst van het RR. Er dient immers een nieuw dossier aangemaakt te worden.

8.4 Het bijwerken van de afstammingsgegevens




Deze worden doorgevoerd op basis van een :
o

Akte van geboorte

o

Akte van erkenning

o

Akte van nietigverklaring van erkenning

o

Rechterlijke beslissing – betwisting/vaststelling vaderschap/(mee)moederschap

o

Akte van adoptie (gewone volledige)

o

Akte van herroeping/herziening van adoptie

De DABS zal een wijzigingstransactie uitvoeren van het IT130 -Afstamming

8.5 Het bijwerken van de plaats en tijdstip van overlijden


Wordt doorgevoerd op basis van een :
o

Akte van overlijden

o

Rechterlijke beslissing – verklaring van overlijden

o

Akte van afwezigheid

o

Akte van nietigverklaring afwezigheid

o

Wijzigingsakte bij een materiële vergissing
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De DABS zal een wijzigingstransactie uitvoeren van het IT150/151 – Overlijden en afwezigheid

8.6 Het bijwerken van de burgerlijke staat




Wordt doorgevoerd op basis van een :
o

Akte van huwelijk

o

Akte van echtscheiding

o

(Buitenlandse) Rechterlijke beslissing van echtscheiding

o

Akte van nietigverklaring van het huwelijk

De DABS zal een wijzigingstransactie uitvoeren van het IT120 – Burgerlijke staat
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9

De verwerking van de rechterlijke
beslissingen

9.1 Algemeen
Hieronder wordt een schematisch overzicht gegeven van de informatiestromen met de FOD Justitie in
het kader van de burgerlijke stand.

FOD Justitie
Dienst
NaamsWijziging

Andere Dstn
FOD.Just

FamilieRbn
BGC

Enig
Dossier
Ingavescherm
Naamswijziging
Informatie

GEN scherm
raadpleging
DABS

Integratie

Ingavescherm
Vonnis/arrest
informatie

Just
DAV

RRN/Sign

Ws
raadpleging
DABS

Ws
naamswijziging

AkteN

Ws
vonnis/arrest

DABS
Er zijn drie stromen met name :


De stroom van de generieke raadpleging van akten waarmee afschriften en uittreksels akten
kunnen opgevraagd worden en zonodig de manuele migratie ervan kan worden gevraagd.



De stroom van de naamwijzigingen waarmee de dienst naamswijziging alle naamswijzigingen
die bij KB worden toegestaan, onder elektronische vorm zal doorsturen naar de DABS.



De stroom van de vonnissen waarmee de familierechtbanken alle vonnissen die betrekking
hebben op de burgerlijke stand onder elektronische vorm zullen doorsturen naar de DABS.

Hieronder worden deze verder beschreven.

9.2 De voorbereiding in het kader van een gerechtelijke procedure


Vanaf 31/3/2019 zullen de griffies van de familierechtbanken bij de opstart van een gerechtelijke
procedure via de nieuwe generieke DABS raadplegingsmodule een afschrift of uittreksel kunnen
opvragen van de akten van de betrokkenen.



Zonodig zullen ze de migratie van akten kunnen initiëren wanneer deze nog niet gemigreerd
werden.
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Er is geen tussenkomst meer vereist van derde partijen om deze afschriften of uittreksels aan te
leveren.



De afschriften en/of uittreksels worden geïntegreerd in het enig elektronisch dossier van de
familierechtbank.



De afschriften of uittreksels bevatten het aktenummer dat als DABS referentie zal gebruikt
worden bij het doorsturen van de informatie van de rechterlijke beslissing naar de DABS (zie
verder).

9.3 De uitwisseling van infomatie m.b.t. de rechterlijke
beslissingen


Bij het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke beslissing, zal de griffie de informatie
m.b.t. de rechterlijke beslissing via de nieuwe vonnismodule elektronisch overmaken aan de
DABS.



Volgende informatielementen m.b.t. de rechterlijke beslissing worden overgemaakt :

Element

Beschrijving

De rechterlijke instantie

Dit is de rechtbank of het hof die de beslissing heeft genomen.
Deze wordt aangeduid door de jurisdictiecode.
Voorbeeld : jurisdictiecode “430101” = Rechtbank van 1ste
aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent.
In bijlage wordt een overzicht gegeven van de verschillende
jurisdictiecodes.

De aard van de rechterlijke beslissing

Dit is de aard van het vonnis of arrest. Deze wordt aangeduid
door de code van de aard van het vonnis of arrest.
Voorbeeld : code aard “a1u” = Vonnis of arrest houdende de volle
adoptie van een minderjarige.
In bijlage wordt een overzicht gegeven van de verschillende
aarden van de vonnissen en arresten.

De datum van uitspraak

Dit is de datum waarop het vonnis of arrest werd uitgesproken.

De datum kracht van gewijsde

Dit is de datum vanaf de welke er geen beroepsmogelijkheden
meer zijn en het vonnis of arrest uitvoering krijgt (wanneer niet
anders werd bepaald door de rechter).

De scan vonnis of arrest

Dit is de scan in pdf-vorm van het vonnis of arrest.

De referentie van de rechterlijke
beslissing

Dit is een unieke referentie van het vonnis of arrest. Wanneer via
deze referentie het vonnis of arrest kan worden opgehaald, dan
wordt de scan van het vonnis of arrest niet meer meegegeven.

De ECLI gegevens

Dit zijn een aantal andere elementen die in de toekomst belangrijk
zullen worden in een internationale contekst. Deze worden
voorlopig niet ingevuld.
Dit is het aktenummer van de akte waarop de rechterlijke
beslissing betrekking heeft.
Voorbeeld :
- bij een echtscheidingvonnis wordt het nummer van de
huwelijksakte meegeven.

Het aktenummer

- bij een vonnis van nietigverklaring wordt het nummer van de
nietig te verklaren akte meegegeven.
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Wanneer het vonnis betrekking heeft op een nieuwe te creëren
akte – bvb een vonnis m.b.t. een vervangende akte – dan zal
geen aktenummer worden meegegeven.



De DABS voorziet de berichten van een elektronisch zegel en gaat over tot de verwerking.

9.4 De verwerking van de rechterlijke beslissingen
De automatische verwerking van rechterlijke beslissingen
Een aantal rechterlijke beslissingen kunnen door de DABS automatisch worden verwerkt zonder
tussenkomst van een ambtenaar van de gemeente.
Het betreft :


In een eerste fase enkel de echtscheidingsvonnissen.

Bij ontvangst van het elektronisch bericht met de rechterlijke beslissing zal de DABS :


Het bericht automatisch koppelen aan de huwelijksakte en op deze wijze een wijziging
aanbrengen op de akte.



Een elektronisch bericht van kennisgeving aanmaken voor de gemeente van woonst via het
generieke berichtensysteem.

De manuele verwerking van rechterlijke beslissingen
De andere rechterlijke beslissingen zullen manueel worden verwerkt door de gemeente van woonst.
Bij ontvangst van het elektronisch bericht zal de DABS :


Op basis van het vonnisbericht een elektronisch bericht aanmaken voor de gemeente die het
vonnis zal uitvoeren, in principe is dit de gemeente van woonst.



Het bericht zal de algemene gegevens van het vonnis bevatten samen met een scan van het
vonnis en desgevallend het nummer van de betrokken akte.

Er zullen in principe geen vonnisbulletins meer verzonden worden via de post.
De gegevens uit het vonnisbericht kunnen gebruikt worden bij de verwerking van het vonnis.
In de volgende rubrieken wordt aangegeven welke infomatie gemeenschappelijk is aan elke
rechterlijke beslissing en wordt een overzicht gegeven van de verschillende rechterlijke beslissingen
en de wijze waarop ze worden verwerkt.
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10 De verwerking van naamsveranderingen
die bij KB werden beslist
10.1

Algemeen

Vanaf 31/3/2019 zal de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie :


Bij de opstart van de procedure een afschrift of uittreksel kunnen opvragen van de akten van de
betrokken personen via de generieke DABS raadplegingsmodule en zonodig de migratie van
akten kunnen initiëren wanneer deze nog niet gemigreerd werden.



Bij de publicatie van het KB, de naamsverandering elektronisch overmaken aan de DABS.

De DABS zal de naamsverandering bij ontvangst automatisch doorvoeren op alle direct en indirect
betrokken personen en als een gevolg hiervan zal er een bijwerking worden aangemaakt op de akten
waarin de direct en indirect betrokken personen voorkomen.
Voorbeeld :
Bij de naamsverandering van één van de ouders zal ook de naam worden veranderd van zijn
minderjarige kinderen en zullen alle akten van de ouder en de geboorteakten van de kinderen
worden bijgewerkt.
Er is geen tussnkomst meer nodig van een gemeenteambtenaar.
De naamsveranderingen zullen automatisch worden gemeld aan de gemeente van woonst via een
bericht van kennisgeving gebeurtenis burgerlijke stand.

10.2

Speciale gevallen

Wanneer het naamsveranderings bericht om de één of andere reden niet automatisch kan worden
verwerkt door de DABS, dan wordt een bericht aangemaakt voor de betrokken gemeente van woonst
met vraag tot uitvoering van de administratieve beslissing.
De ABS zal dan een akte aanmaken van naamsverandering op basis van de administratieve
beslissing.
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11 De impact op de bevolkingdiensten
In algemene termen kunnen we de impact van het nieuwe systeem van de burgerlijke stand op de
bevolking alsvolgt samenvatten :


Het mechanisme van bijwerking tussen het centrale bevolkingsregister en de lokale
registers – de zogenaamde restart procedure - blijft ongewijzigd. De bijwerking gebeurt na
31/3/2019 zoals het vandaag het geval is. Het nieuwe project Modernisering van de Burgerlijke
Stand heeft geen impact op dit mechanisme.



De berichtenuitwisseling via pubexi wordt uitgebreid met berichten van naamsverandering en
wijziging van de burgerlijke staat. Naamsveranderingen of wijzigingen aan de burgerlijke staat (bij
huwelijk en echtscheiding) worden vandaag nog niet gemeld omdat de bevolkingsdienst deze zelf
inbrengt. Aangezien deze na 31/3/2019 automatisch zullen worden doorgevoerd door de DABS,
zullen er ook meldingen dienen voorzien te worden voor deze laatste.
Bijkomend worden door de DABS bij de belangrijkste gebeurtenissen (geboorte, overlijden,
huwelijk, naamsverandering, …) ook informatieve meldingen gegenereerd voor de gemeente van
woonst. Deze kunnen eventueel via interne mechanismen naar de bevolkingsdienst worden
doorgestuurd.



Vanaf 31/3/2019 zullen de meeste informatietypes die betrekking hebben op de burgerlijke
stand automatisch worden gecreëerd en/of bijgewerkt door de DABS op basis van de akten
en dienen deze niet meer uitgevoerd te worden door de beamten van de bevolkingsdienst. Dit is
eigenlijk de belangrijkste aanpassing voor de bevolkingsdiensten.
Het betreft volgende informatietypes




De basiscollecte voor personen betrokken in een akte. Dit zijn :


Voor verblijfhouders : het kind



Voor niet-verblijfhouders : alle personen betrokken in een akte van de burgerlijke stand
(het kind, de ouders,één van de gehuwden, getuigen, de overledene, …)

De basiscollecte voor de vreemdelingen die verblijfhouder worden maar die niet betrokken zijn
in een akte, blijft behouden zoals vandaag.
De automatische collecte omvat ook de toepassing van de transactie 90 wanneer een
categorie dient gecreerd te worden voor de naam of de voornaam.



IT 150 – het ingeven van de plaats en het tijdstip van het overlijden



IT 120 – het ingeven van de burgerlijke staat (huwelijk en echtscheiding)



IT 010 – het ingeven van de familienaam en voornamen



IT 012 – het ingeven van de adellijke titel



IT 013 – het ingeven van een wijziging van familienaam, voornamen en adellijke titel



IT 031 – het ingeven van de nationaliteitstoekenning, -afstand, -verlies

Volgende IT die betrekking hebben op de burgerlijke stand, blijven onder de verantwoordelijkheid van
de bevolkingsdiensten :


IT 011 – het ingeven en bijwerken van de pseudoniemen



IT 140 – het bijwerken van de gezinssamenstelling (bij geboorte en/of overlijden)
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Een bijwerking van bovenstaande informatietypes kan geïnitieerd worden door een akte, een vonnis
of een KB.
In rubriek 8.3 wordt een overzicht gegeven van de verschillende informatietypes en de akten,
vonnissen en KB’s waardoor ze worden aangepast door de DABS.
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Belangrijke opmerking :
De bijwerkingen ter verbetering van verschillen tussen het RR en de akten worden niet automatisch
uitgevoerd door de DABS en worden doorgevoerd volgende de bestaande instructies.
Teneinde de persoonsinformatie in beide registers zoveel mogelijk op mekaar af te stemmen werden
vergelijkingsprogramma’s ontwikkeld die de persoonsinformatie vergelijken van de gemigreerde akten
en deze in het RR. De vastgestelde verschillen die een tussenkomst vereisen zullen worden gemeld
aan de betrokken diensten (via het nieuwe meldingssysteem).
Gebruikersbeheer
Vandaag worden dagelijks de RR Admin gebruikersprofielen uitgewisseld met de IT-partners. Deze
synchroniseren op basis hiervan hun lokale gebruikersbeheersystemen. Deze uitwisseling zal worden
uitgebreid naar de nieuwe DABS profielen.
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