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Doel Doelgroep Impact Deliverable

Met deze vernieuwde aanpak 
bieden we jonge ouders, artsen en de gemeenten veel 

administratieve lastenverlaging (tijd/kost)
door stappen in het proces erkenning van een kind te 

automatiseren

Jonge ouders

Jonge ouders moeten niet langer naar het gemeentehuis komen om hun 
kind te erkennen. Ze kunnen dit online via Mijn Burgerprofiel 24/7 doen.

Impactmeting
Meer tijd voor jonge ouders

24/7 dienst beschikbaar

Attesten van dokters van vermoedelijke geboortedatum worden via 
eHealth en Mijn Burgerprofiel gepusht naar de moeder. 

De moeder krijgt via Mijn Burgerprofiel een notificatie dat ze een kind kan 
laten erkennen zodra het attest van de vermoedelijke geboortedatum is 

doorgestuurd via eHealth naar Mijn Burgerprofiel van de moeder. 
De moeder kan het bericht doorsturen naar de persoon die het kind wil 

erkennen. Andere optie: het rijksregisternummer van de persoon die het 
kind wil erkennen, staat op het attest via eHealth en via het 

rijksregisternummer wordt het attest gepusht naar Mijn Burgerprofiel van 
de erkenner.

Als de erkenning gebeurt na de geboorte kan de vader het kind erkennen 
door een formulier van 'Erkenning van een kind ' in te vullen via Mijn 

Burgerprofiel. Het formulier wordt samen met de moeder (kind >18 j) en 
het kind (<12 j) ondertekend, cfr. Tax-on-Web

Gemeenten winnen tijd doordat ze geen loketbezoeken meer hebben 
voor de erkenningen. Erkenningen kunnen online worden aangegeven.

Impactmeting
Meer tijd voor de gemeenten

Zie hierboven bij Jonge ouders

Jonge ouders krijgen via Mijn Burgerprofiel automatisch een lijst van de 
documenten die ze moeten opladen in Mijn Burgerprofiel. Ook de 
documenten die de gemeente moet opladen, worden automatisch 

gescreend. Indien nodig krijgt de gemeente een bericht welke aktes nog 
moeten worden opgeladen in DABS. 

Impactmeting
Meer tijd voor de gemeente: automatische screening van de nodige 

documenten bij de ouders en de gemeente

Opmaak beslissingsboom: welke documenten zijn wanneer vereist? Indien 
de erkenner niet is ingeschreven in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister: 
bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving 
van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen 

bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e)
bewijs van nationaliteit

bewijs van woonst
Automatische controle door rijksregister en DABS om aan de burger mee 

te geven welke documenten bijkomend nodig zijn
 Mogelijkheid voor de burger om deze documenten op te laden in Mijn 
Burgerprofiel. Automatische weigering na x maanden indien de nodige 

documenten niet werden opgeladen
Automatische verwittiging van de gemeente als die bv. nog een 

geboorteakte moet opladen in DABS.
Statusoverzicht in Mijn Burgerprofiel: aanvraag/documenten 

toevoegen/verwerking/uitstel/weigering/goedkeuring  
Zodra de burger de nodige documenten heeft toegevoegd, ontvangt de 

gemeente automatisch een overzicht van de goed te keuren/te weigeren 
erkenningen

Impactmeting
Meer tijd voor de gemeente aangezien veel controles automatisch 

verlopen

Doorsturen van de volledige (alle documenten ingediend door de burger) 
erkenningen van Mijn Burgerprofiel naar de gemeente ter validatie in de 

gemeentelijke software. Automatisch onderzoek naar schijnerkenning 
indien aan 1 van de criteria voor schijnerkenning voldaan is. 

Automatisch wordt een brief gestuurd naar de partner van de erkenner 
indien deze gehuwd is

Impactmeting
Meer tijd voor de gemeenten aangezien deze stap automatisch verloopt

Link van gemeentelijk software: erkenning van een kind bij een gehuwde 
partner: automatische kennisgeving naar partner van erkenner via Mijn 

Burgerprofiel

Automatisch wordt advies van procureur opgeladen in de gemeentelijke 
software. Automatisch worden de FOD Justitie (procureur) en DVZ 

ingelicht bij een weigering
Impactmeting

Meer tijd voor de gemeenten aangezien deze stap automatisch verloopt

Link van gemeentelijke software: advies procureur automatisch opladen in 
gemeentelijke software. Weigering erkenning van een kind: automatische 

kennisgeving naar DVZ via link gemeentelijke software en FOD Justitie 
(procureur) via gemeentelijke software 

Artsen

Artsen hoeven geen papieren attest meer op te maken met de 
vermoedelijke geboortedatum. Ze kunnen dit online via eHealth doen.

Impactmeting
Meer tijd voor artsen en minder kosten voor het afdrukken van de 

attesten

Zie hierboven bij jonge ouders

Erkenning kind

Gemeenten
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