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Modernisering van de bevolkingsdiensten

Opneming van de geboorten door gemeente van gebeurtenis in het Rijksregister. 

Naar een volledige automatisering en vereenvoudiging van de informatiestromen 

over geboorten, overlijdens en informatie burgerlijke staat
C.Rouma 



Waarom dit project?

• De geboorten, overlijdens en informatie over de burgelijke staat moeten 

door de gemeente van de gebeurtenis meegedeeld worden aan de 

gemeente van woonplaats. 
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Waarom dit project?

• Deze procedure heeft een negatieve invloed : 

• Op de opnemingstermijn van deze informatie in de bevolkingsregisters (vertrekkende vanuit het 

Rijksregister), aangezien de gemeente van verblijf van het kind de ontvangst van dit uittreksel moet 

afwachten om over te gaan tot de opneming van de geboorte. Bovendien kan het risico op opnieuw 

opnemen van deze informatie in de akten niet uitgesloten worden; 

• Op de mededeling van de geboorten via het Rijksregister aan de overheden, organismen en 

instanties die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot het Rijksregister en die in het kader van 

hun wettelijke opdrachten zo snel mogelijk kennis moeten nemen van deze gebeurtenis; 

• Voor de burgers voor wie de uitoefening van bepaalde rechten of de ontvangst van bepaalde 

voordelen afhangt van de uitwisseling van informatiegegevens tussen gemeenten en van de 

snelheid van de opneming van het kind in het Rijksregister
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Evolutie

• De ADIB heeft in 2009 een pilootproject opgestart dat beperkt was tot enkele gemeenten, met als 

bedoeling de opneming van de geboorten « bij de bron »: de diensten burgerlijke stand van de 

gemeente van geboorte die, na opstelling van de geboorteakte, met behulp van geïntegreerde 

gemeentesoftware burgerlijke stand/bevolking, automatisch en onder gestructureerde vorm 

(inzameling) in het Rijksregister de informatie van de geboorteakte invoert. De gemeente 

waar het kind zal verblijven, wordt hier onmiddellijk en automatisch van op de hoogte 

gebracht; ze moet op dit moment het dossier valideren en aanvullen. Het beoogde doel is duidelijk: 

de mededeling en opneming van de basisidentificatiegegevens van pasgeborenen versnellen en 

vereenvoudigen (meer dan 128.000 geboorten werden in 2010 opgenomen in het Rijksregister) en 

een snellere inwerkingtreding mogelijk maken van de rechten, voordelen en juridische gevolgen die 

voortvloeien uit de geboorte.
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Evolutie

• Sinds 1 april 2010 werd dit pilootproject uitgebreid, om de mogelijkheid om 
deel te nemen aan dit project aan te bieden aan alle gemeenten die 
beschikken over geïntegreerde software bevolking/burgerlijke stand met de 
functie die een automatische herneming onder gestructureerde vorm van de 
informatiegegevens op de geboorteakte mogelijk maakt met het oog op de 
opneming hiervan in het Rijksregister. 
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Inzameling door de dienst bevolking

• Geboorte
verklaring bij de gemeente door de ouders (maximumtermijn: 15 dagen)

• Geboorteakte opgesteld door de gemeente van geboorte

• Uittreksel of kopie van de akte verzonden aan de gemeente van verblijf (8 
dagen)

• Inzameling in het RR door de gemeente van verblijf
(2 dagen vanaf de ontvangst van het uittreksel of de kopie)



7

Inzameling door de dienst burgerlijke stand

• Geboorte
maximumtermijn: 15 dagen voor verklaring bij de gemeente door de ouders

• Geboorteakte opgesteld in gemeente van geboorte met software Bevolking 
Burgerlijke Stand

• Voorlopige automatische inzameling (duidelijk door aanwezigheid van een IT 
210/8)

• Door deze inzameling worden 2 berichten naar de gemeente van verblijf 
verstuurd:
- Een vrij bericht naar de informaticatoepassingen
- Een bericht naar de gemeentebeambte (Pubexi)
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Wat moet de gemeente van verblijf doen?

Gemeente van verblijf:

• Valideert de basisgegevens door opneming van het 
informatiegegeven 210/1 of 2 (vreemdelingenregister of 
bevolkingsregister)

• Verrijkt het dossier
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Informatiestroom
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Gemeente van geboorte

Gemeente van verblijf



Situatie op 1/11/2011
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Statistieken voor de inzameling burgerlijke stand maart 2010 - oktober 2011 

Totaal : 11184 voor 20 maanden.



Situatie op 1/11/2011
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Situatie op 1/11/2011
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Evolutieplan

• Het pilootproject dat geleid wordt door ADIB, kadert in de doelstellingen van optimalisering, 

vereenvoudiging en automatisering van de informatiestromen tussen alle betrokken 

actoren waarop het door Fedict geleide E-birth project zich richt. De toepassing E-birth 

maakt een elektronische mededeling mogelijk vanaf de moederhuizen of met tussenkomst van 

de vroedvrouwen ,van de informatiegegevens verbonden aan de geboorte, naar de ambtenaren 

van burgerlijke stand en naar de andere betrokken instanties.

• Het automatisch onder gestructureerde vorm opnemen van de informatiegegevens op de 

geboorteakte maakt het mogelijk om heel de informatieketen en alle opnemingen in het kader 

van een geboorte van begin tot einde te automatiseren.. 

• Deze mededelings- en opnemingsprocedures zouden in de toekomst toegepast kunnen worden 

op andere gebeurtenissen zoals het overlijden, en dit in nauwe samenwerking  tussen 

FEDICT en de ADIB. 
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Evolutieplan

• De volledige integratie van de software bevolking-burgerlijke stand, waaronder de 

automatische opneming onder gestructureerde vorm in het rijksregister van de 

geboorten, overlijdens en burgerlijke stand is een voorwaarde voor de erkenning van de 

lokale bevolkingssoftware

• Er zullen vergaderingen ter informatie en sensibilisering georganiseerd worden ter 

attentie van de gemeenten op het initiatief van de regionale coördinatoren.

• Ontwikkeling in 2012 van een pilootproject voor de opneming van de overlijdens door 

de gemeente van het overlijden.
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