Naam van de dienst/aanpak/project:

Doel

Huwelijken

Datum:

Doelgroep

Impact
Burgers moeten niet langer naar het gemeentehuis komen
om hun huwelijk aan te geven. Ze kunnen dit online via Mijn
Burgerprofiel 7/7 24/24 doen.
Impactmeting
Meer tijd voor burgers
24/24 7/7 dienst beschikbaar

Burgers

Deliverable
Formulier 'Aangifte huwelijk' beschikbaar op Mijn Burgerprofiel:
automatisch invullen van gegevens door aan te loggen:
rijksregisternummers en namen van partners, de partners kiezen op een
kalender uit de beschikbare data een tijdstip voor hun huwelijk. Enkel data
tussen 6 maanden en 2 weken voor een huwelijk worden getoond.
Mogelijkheid voor de gemeente om de beschikbare data en tijdstippen en
de achterliggende logica (welk tijdstip eerst) in te voeren in Mijn
Burgerprofiel
Beide partners moeten het formulier kunnen ondertekenen, cfr.
belastingsaangifte via Tax-on-web

Automatische controle of de nodige documenten al aanwezig zijn:
beslissingsboom welke documenten wanneer nodig zijn en wie welke
documenten moet aanleveren: verantwoordelijke gemeente of partners.
De gemeente zorgt dat de geboorteakte voor personen die geboren zijn in
België wordt opgeladen in DABS.
Elke partner die niet in België is geboren of waarvoor de geboorteakte nog
niet is overgeschreven, moet ook een voor eensluidend verklaard afschrift
Burgers moeten niet langer naar het gemeentehuis komen
van de geboorteakte uploaden.
om hun huwelijk aan te geven. Ze kunnen dit online via Mijn
Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of
Burgerprofiel 7/7 24/24 doen.
vreemdelingenregister moeten bijkomend volgende documenten uploaden:
Impactmeting
een bewijs van nationaliteit
Meer tijd voor burgers
een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring
24/24 7/7 dienst beschikbaar
van een vorig huwelijk
een attest van hoofdverblijfplaats
Automatische controle of de nodige documenten al beschikbaar zijn in
DABS: zo neen automatisch bericht naar de verantwoordelijke gemeente
met specificatie welke documenten nodig zijn/ bericht naar de partners
Mogelijkheid om bijkomende documenten op te laden in Mijn Burgerprofiel
voor de partners.
Zie hierboven

Art. 164-171 BW

Gemeenten winnen tijd doordat ze geen loketbezoeken meer
Toegang voor de gemeenten tot de huwelijksaangiften die via Mijn
hebben voor de aangifte van huwelijken. Huwelijken kunnen Burgerprofiel worden doorgestuurd: link Mijn Burgerprofiel met software
online worden aangegeven.
gemeenten: notificatie nieuw dossier huwelijksaangifte. Zodoende kunnen
Impactmeting
de gemeenten nog controleren of alle benodigde documenten aangeleverd
Meer tijd voor de gemeenten
zijn.
Zie hierboven bij Burgers Opmaak beslissingsboom: welke documenten
wanneer vereist zijn.
Partners krijgen via Mijn Burgerprofiel automatisch een lijst
Automatische controle door rijksregister en DABS om aan de burger mee te
van de documenten die ze moeten opladen. Ook de
geven welke documenten bijkomend nodig zijn.
documenten die de gemeente moet opladen worden
Mogelijkheid voor de burger om deze documenten op te laden in Mijn
automatisch gescreend. Indien nodig krijgt de gemeente een
Burgerprofiel. Automatische weigering na x maanden indien de nodige
bericht welke aktes nog moeten worden opgeladen in DABS
documenten niet werden opgeladen
Impactmeting
Automatische verwittiging van de gemeente als die bv. nog een
Meer tijd voor de gemeente: automatische screening van de
geboorteakte moet opladen in DABS.
nodige documenten bij de partners en de gemeente
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 aangiften huwelijken
Impactmeting
Meer tijd voor de gemeente aangezien veel controles
automatisch verlopen

Doorsturen van de volledige (alle documenten ingediend door de burger)
aangifte huwelijk van Mijn Burgerprofiel naar de gemeente ter validatie in
de gemeentelijke software.

Automatisch krijgt de burger een notificatie als de
huwelijksaangifte wordt geweigerd of goedgekeurd
(ontvangstbewijs via Mijn Burgerprofiel). Gemeenten hoeven
Link gemeentelijke software-Mijn Burgerprofiel: bij goedkeuring/weigering
dit niet langer op te sturen/ af te drukken.
door de gemeente wordt automatisch naar beide partners een
Impactmeting
ontvangstmelding of een melding van weigering gestuurd.
Meer tijd voor de gemeente aangezien
weigering/goedkeuring automatisch wordt gestuurd naar
Mijn Burgerprofiel.

Gemeenten

Automatisch wordt een melding gestuurd naar DVZ indien
één van de partners een beperkt verblijfsrecht heeft
Impactmeting
Meer tijd voor de gemeenten aangezien deze stap
automatisch verloopt

Link van gemeentelijke software: aangifte huwelijk waarbij 1 van de
partners een beperkt verblijfsrecht heeft: automatische melding van
huwelijksaangifte naar DVZ

Automatisch wordt 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: Weigering aangifte huwelijk :
automatische kennisgeving naar DVZ via link gemeentelijke software en
FOD Justitie (procureur) via gemeentelijke software

Automatische controle van de huwelijksbeletsels:
1. De minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar: automatische controle
huwelijksdatum met geboortedatum via Rijksregisternummer
2. Er mag geen nauwe verwantschap of bloedband zijn tussen de partners:
automatische controle verwantschap via het Rijksregister: huwelijken
tussen (groot)ouders en (klein)kinderen, broers en zussen, schoonouders en
schoonkinderen, stiefouders en stiefkinderen, oom en nicht of neef of tante
en nicht of neef zijn verboden. Mogelijkheid voorzien dat de gemeente
alsnog huwelijken toestaat indien hiervoor de Koning uitzonderlijk
toestemming heeft verleend.
3. Iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan:
Automatisch wordt gecontroleerd of er een huwelijksbeletsel
automatische controle burgerlijke staat in Rijksregister
is.
Indien op 1 van deze 3 vragen het antwoord positief is: automatische
Impactmeting
weigering van huwelijk: weigeringsmelding automatisch via Mijn
Meer tijd voor de gemeenten aangezien deze stap
Burgerprofiel verstuurd naar de partners, FOD Justitie en DVZ indien 1 van
automatisch verloopt
de partners een beperkt verblijfsrecht heeft
4. verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de
minstens één van de partners gericht is op het verkrijgen van
verblijfsrechtelijk voordeel: automatische notificatie naar de gemeente om
onderzoek schijnhuwelijk op te starten. Link met IT 210 Rijksregister
Beperkt verblijfsrecht controleren door inschrijving in het
wachtregister/vreemdelingenregister met beperkt verblijf (afhankelijk van
type kaart) en niet ingeschreven in een register (illegaal): link met Mijn
Burgerprofiel en vreemdelingenregister/wachtregister
Indien het antwoord positief is: automatische notificatie naar de gemeente
om mogelijk schijnhuwelijk te onderzoeken vanuit Mijn Burgerprofiel en
notificatie naar de partners toe dat het huwelijk wordt uitgesteld. Het
Zodra een huwelijksaangifte is goedgekeurd worden automatisch attesten
voor werkverlet via Mijn Burgerprofiel naar de partners gestuurd voor de
Automatisch worden attesten werkverlet doorgestuurd naar
partners zelf, meerderjarige kinderen van de partners, de broers en zussen
Mijn Burgerprofiel van de partners
van de partners, de schoonbroers schoonzusters van de partners, de vaders
Minder tijd voor de gemeenten aangezien deze stap
en moeders van de partners en de kleinkinderen van de partners voor de
automatisch verloopt
dag van het huwelijk: de attesten worden automatisch gegenereerd op
basis van het rijksregisternummer van de beide partners

Met deze vernieuwde aanpak
bieden we burgers en de gemeenten veel
administratieve lastenverlaging (tijd/kost)
door stappen in het proces huwelijksaangifte zoveel
mogelijk te automatiseren in zowel de front office
(aanvragen via Mijn Burgerprofiel), als de back office
(automatische aanpassing en authentieke bronnen en
aflevering attesten)

Automatisch worden doorgangsbewijzen opgemaakt
Impactmeting
Minder tijd voor de gemeenten aangezien deze stap
automatisch verloopt

Idealiter zodra een huwelijksaangifte is goedgekeurd worden automatisch
de aangevraagde doorgangsbewijzen doorgestuurd via Mijn Burgerprofiel.
Link ofwel vanuit Mijn Burgerprofiel rechtreeks met de software
doorgangsbewijzen. Deze software verschilt per stad. Mogelijk beter dat bij
de huwelijksaangifte de burger zelf doorgangsbewijzen kan aanvragen: wel
niet zo klantvriendelijk

Automatisch wordt streaminglink opgemaakt en
doorgestuurd
Impactmeting
Minder tijd voor de gemeenten aangezien deze stap
automatisch verloopt

Automatisch wordt streaminglink opgemaakt en doorgestuurd: maar
gemeenten werken met verschillende software

Voor elke huwelijksdag wordt automatisch een lijst met de
huwelijken waarvoor een streaming is aangevraagd en de
muziekkeuze/huwelijk opgemaakt
Automatisch lijst per huwelijksdag vanuit Mijn Burgerprofiel met streaming:
Impactmeting
Ja/Nee en lijst muziekkeuze beschikbaar voor de gemeente
Minder tijd voor de gemeenten aangzien deze stap
automatisch verloopt
Automatische aanpassing van het RR gezinssamenstelling en
Automatische aanpassing van het RR gezinssamenstelling ook aanpassing IT
wissen IT124 indien toch geen schijnhuwelijk
124 automatisch wissen indien toch geen schijnhuwelijk
Impactmeting: meer tijd voor de gemeente
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