Brussel, 1 augustus 2005
Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Ter informatie :
Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs
Instellingen en Bevolking
Rijksregister
Externe Betrekkingen
en Bevolking

Uw kenmerk:
Contactpersoon:
Johan BILLIET

Ons kenmerk:
III/32
E-mail:
Johan.Billiet@rrn.ibz.fgov.be

Bijlage(n):
Tel.: 02/518 20 76
Fax: 02/518 23 02

Betreft : Het bijhouden van de bevolkingsregisters en van het Rijksregister van de natuurlijke
personen. – Eventuele vertragingen in de bijwerkingen van sommige belangrijke
informaties. - SLA

Geachte Dames en Heren,
Verscheidene malen heeft de FOD Binnenlandse Zaken er de aandacht van de
gemeentebesturen op gevestigd dat het van belang is om zo vlug mogelijk de
informatiegegevens in te voeren in het Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid
de informatiegegevens betreffende de staat van de personen(geboorten, huwelijken en
overlijdens).
Ik wil uw aandacht vestigen op de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur aangaande de
juistheid van de informaties die meegedeeld worden aan de betrokkenen zelf of aan derden die
toegang hebben tot deze informatiegegevens, in het bijzonder via het Rijksregister van de
natuurlijke personen. De termijnen binnen dewelke de akten van de burgerlijke stand moeten
opgesteld worden en de termijnen binnen dewelke de informatiegegevens betreffende deze
akten moeten worden opgenomen in de bevolkingsregisters, vallen overigens ook onder de
verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Teneinde de gemeenten in deze inspanning
bij te staan, heeft het Rijksregister
begeleidingsmaatregelen genomen in het kader van het project « Service Level Agreement
(SLA) ».

Wat betekent SLA ?
Deze term betekent letterlijk « akkoord over het niveau van de te leveren dienst».
Wat de invoering van de gegevens betreffende de geboorten, de huwelijken en de overlijdens
betreft, is dit begrip louter formeel, aangezien er termijnen bestaan die bepaald zijn door de
reglementering en die zoveel mogelijk door de gemeentebesturen moeten nageleefd worden.
Welke zijn precies de informatiegegevens die bedoeld worden door de SLA ?
Voor het ogenblik gaat het louter over de geboorten, de huwelijken en de overlijdens die in de
gemeenten hebben plaatsgevonden en die opgenomen zijn in de bevolkingsregisters van de
gemeente.
In een latere fase, zal men ook rekening houden met de geboorten, de huwelijken en de
overlijdens die plaatsvonden in een andere gemeente dan de gemeente waar het dossier beheerd
wordt.
Welke zijn de wettelijke termijnen voor het invoeren van de in de eigen gemeente opgemaakte
aktes ?
• huwelijk = 3 dagen na het feit :
Aangezien de aangifte gebeurt voor het feit, de nodige stukken op voorhand worden
verzameld en de getuigen aanwezig zijn tijdens de ceremonie, is het perfect mogelijk
voor de dienst burgerlijke stand om nog de eerstvolgende werkdag een uittreksel met
de nodige gegevens te bezorgen aan de dienst bevolking, die vervolgens twee
werkdagen (*) tijd heeft om het informatiegegeven in te voeren.
• overlijden = 6 dagen na het feit :
Er is geen termijn bepaald binnen dewelke het overlijden moet worden aangegeven,
behalve wanneer het overlijden plaats vindt in een instelling (aangifte binnen de
vierentwintig uur, BW art 80) of in een gevangenis (aangifte onmiddellijk, BW art
84).
De ambtenaar van de Burgerlijke Stand mag ten vroegste vierentwintig uur na het
overlijden (BW art 77) de toestemming voor de teraardebestelling verlenen.
Logischerwijze wordt deze toestemming pas verleend, als de nodige stukken zijn
verzameld om de akte te kunnen opmaken. In praktijk kan dit twee tot drie werkdagen
in beslag nemen.
Eens de toestemming tot de teraardebestelling is verleend, is het perfect mogelijk om
onmiddellijk daarna een uittreksel met de nodige gegevens te bezorgen aan de dienst
bevolking, die vervolgens twee werkdagen (*) tijd heeft om het informatiegegeven in
te voeren.
• geboorte = 20 dagen na het feit :
De termijn binnen dewelke de geboorte moet worden aangegeven is bepaald op
vijftien kalenderdagen (BW art 55).
Nadat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand zich van het feit vergewist heeft
(doktersattest of persoonlijke vaststelling), moet de akte onmiddellijk (na het
verzamelen van de nodige gegevens inzake de afstamming) worden opgemaakt.
Eens de nodige stukken zijn verzameld – twee tot drie werkdagen – kan er een
uittreksel met de nodige gegevens worden bezorgd aan de dienst bevolking, die
vervolgens twee werkdagen (*) tijd heeft om het informatiegegeven in te voeren.
*

Art. 6, § 3, van het Koninklijk Besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot
het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties
(Belgisch Staatsblad van 21 april 1984)
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Welke acties worden er door het Rijksregister ondernomen ?
Iedere maand wordt er via een speciaal programma statistieken inzake de vertragingen
opgemaakt; tevens wordt er een lijst opgesteld met de nummers van de individuele dossiers
waarvoor de registratie van de akte van de burgerlijke stand buiten de wettelijke termijn is
gebeurd.
Deze statistische gegevens worden door het Rijksregister verstuurd naar de
bevolkingsinspectiedienst tot wier ambtsgebied uw gemeente behoort. Deze inspecteurs worden
ermee belast contact op te nemen met het hoofd van de dienst burgerzaken van de gemeenten
waar er, gelet op de toepasselijke wettelijke en verordeningsbepalingen, buitensporige en / of
herhaaldelijke vertragingen vastgesteld worden.
De bevolkingsinspecteur bespreekt ter plaatse de problematiek, waarbij in eerste instantie wordt
gepeild naar de gevolgde procedure om de eigen aktes te verwerken. De bevolkingsinspecteur
zal niet nalaten om samen met het diensthoofd te overleggen welke aanpassingen aan deze
procedure een positief effect kunnen hebben op de naleving van de termijnen.
Van dit onderhoud maakt de bevolkingsinspecteur een verslag op. In de conclusie van dit
verslag zullen mogelijk aanpassingen aan de interne procedures worden gesuggereerd. Het
verslag van dit inspectiebezoek zal u integraal worden bezorgd.
Indien na enkele maanden blijkt dat de vertragingen zich blijven voordoen, zal het
Hoofdbestuur van het Rijksregister andere maatregelen nemen zoals een contactname met
bijvoorbeeld de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
Ik wil er tevens op aandringen dat de afschriften van of de uittreksels uit de akten van de
burgerlijke stand zo spoedig mogelijk worden bezorgd aan de gemeenten waar de betrokkenen
ingeschreven zijn. Hetzelfde artikel 6, § 3, van voormeld koninklijk besluit van 3 april 1984
stelt dat de gemeente hiervoor acht werkdagen de tijd heeft. In afwachting van de doorsturing
van bedoelde afschriften of uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand, moet zoveel
mogelijk de informatie doorgegeven worden door middel van het model 7 bis of 7 ter via de
elektronische post (PUBEXI).
Ik ben er zeker van dat u, in het belang van de kwaliteit van de dienstverlening aan de
gebruikers van uw bevolkingsregister en van het Rijksregister, de nodige zorg zult besteden aan
de optimalisatie van de bijwerkingen in het register, met name de correcte en vlotte inbrenging
van de belangrijke basisgegevens geboorte, overlijden en huwelijk.
Hoogachtend,
Namens de Minister van Binnenlandse Zaken :
De Directeur-generaal,

L. VANNESTE
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