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Naam van de dienst/aanpak/project: Datum:

Doel Doelgroep Impact Deliverable

Burgers

Beide partners kunnen online via Mijn Burgerprofiel hun samenwoning 
registreren/stopzetten. Ze hoeven hiervoor niet meer naar het 

gemeentehuis te komen of een verklaring en volmacht analoog te 
ondertekenen. 
Impactmeting

Veel tijdswinst voor de burgers.  Dienst 24/24 7/7 beschikbaar

Zie hieronder

Gemeenten

Doordat burgers hun samenwoning online kunnen registreren/stopzetten 
komt er tijd vrij bij de medewerkers van de gemeente. 

Automatisch wordt nagetrokken of een burger aan de wettelijke 
voorwaarden voldoet om een wettelijke samenwoning aan te gaan.

Automatische controle op schijn-wettelijke samenwoning : indien 1 van 
de partners beperkt verblijf heeft, is er een automatische verwittiging 

van de gemeente om de aanvraag te onderzoeken en een automatische 
verwittiging van DVZ. Indien er volgens de gemeente geen schijn-

wettelijke samenwoning is, dan kan de gemeente het proces via Mijn 
Burgerprofiel laten verder lopen.

Impactmeting:
Veel tijdswinst voor medewerkers van de gemeente

Link registratieformulier met deeplink mgelijkheid Mijn Burgerprofiel 
naar het Rijksregister: controleren voorwaarden: IT 120 burgerlijke staat 

IT 123 wettelijk samenwonend IT111: bekwaamheid. Indien OK, dan 
versturen ingevuld document naar partner via Mijn Burgerprofiel. Indien 

nee, notificatie weigering
Link formulier burgerprofiel naar RR: controle of iemand van de partners 

beperkt verblijfsrecht heeft: zo ja, automatische notificatie naar de 
gemeente en notificatie naar burger om contact op te nemen met het 
gemeentehuis, procedure on hold. Eveneens automatische notificatie 

naar DVZ vanuit Mijn Burgerprofiel. De gemeente kan dit  proces via Mijn 
Burgerprofiel verder laten verlopen indien ze dit wenst: 

goedkeuringsmogelijkheid vanuit de gemeente naar Mijn Burgerprofiel 
voorzien

Indien de gemeente na onderzoek fraude vermoedt, dan automatische 
notificatie FOD Justitie

Het rijksregister en de gezinssamenstelling worden automatisch 
bijgewerkt.

Impactmeting
Veel tijdswinst voor de gemeente

Link Mijn Burgerprofiel met Rijksregister: automatisch aanpassen van de 
gezinssamenstelling bij goedgekeurde aanvragen/beëindigingen 

wettelijke samenwoning

Zie hierboven
Aanpassing wetgeving artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk 

Wetboek

Rijksregister
RR krijgt data binnen van Mijn Burgerprofiel en RR moet automatisch 

controleren.
Automatisch DVZ of FOD Justici verwittigen bij negatieve controle. 

Automatische controle en sturingsmechanismen

Mijn Burgerprofiel on line betalingsplatform

Betaling van deurwaarders rechtreeks via betalingsmodule Mijn 
Burgerprofiel en rechtreekse aanstelling gerechtsdeurwaarder via 

notificatie Mijn Burgerprofiel
Impactmeting

Volledige ontzorging van  gemeente, meer tijdswinst voor gemeenten

Betalingsmogelijkheid via Mijn Burgerprfiel. Notificatie naar 
deurwaarder. Pas nadat betaald werd, gaat de beëindiging van de 

wettelijke samenwoonst in.

Wettelijke samenwoning

Met deze vernieuwde aanpak 
bieden we burgers en gemeente veel administratieve 

vereenvoudiging (tijd en kosten)  
door  alle stappen in het proces aanvraag en beëindiging 

wettelijke samenwoning te automatiseren


