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Doel

Datum:

Geboorteaangifte

Doelgroep

Impact

Deliverable

Jonge ouders moeten niet langer naar het gemeentehuis komen, maar
kunnen hun kind elektronisch via Mijn Burgerprofiel aangeven. Zodra een
ziekenhuis/arts/vroedvrouw via eHealth een kennisgeving van de geboorte Pushbericht vanuit eHealth naar Mijn Burgerprofiel. Notificatie naar de
heeft ingevoerd, krijgen de ouders een pushbericht via Mijn Burgerprofiel
ouders vanuit Mijn Burgerprofiel om hun kind aan te geven
dat ze het kind moeten aangeven.
Vroedvrouwen worden verplicht om het eHealth-platform te gebruiken. De
Impactmeting:
papieren kennisgeving wordt afgeschaft.
Wegvallen van verplaatsing naar het gemeentehuis
24/24 7/7 dienst beschikbaar

Met deze vernieuwde aanpak
bieden we een administratieve lastenverlaging voor burgers,
gemeenten en ziekenfondsen
door stappen uit het proces te digitaliseren: aangifte via Mijn
Burgerprofiel en niet via de gemeente, automatisch opladen
opleidingsniveau, automatische verwittiging van het
ziekenfonds en registratie in DABS
Burgers: jonge ouders

Jonge ouders hoeven geen geboorteattest meer te versturen naar het
ziekenfonds. Het ziekenfonds wordt automatisch op de hoogte gebracht
van de geboorte.
Impactmeting
Tijdswinst en minder kosten voor de jonge ouders

Gemeenten

Pushbericht vanuit Mijn Burgerprofiel naar het ziekenfonds. Cfr.
adreswijziging

De loketafspraak om een kind aan te geven valt weg. Via Mijn Burgerprofiel
Link van Mijn Burgerprofiel naar de software van de gemeente.
krijgen de gemeenten alle info over de geboorteaanvraag.
Automatische notificatie vanuit Mijn Burgerprofiel naar gemeentelijke
Impactmeting
software om de verwerking van de geboorteaangifte op te starten bij de
Wegvallen van de lokettijd voor aangifte. Medewerkers kunnen meer
gemeente.
plaatsonafhankelijk werken.
Een deel van de statistische gegevens die gemeenten verwerken
(opleidingsniveau en beroep van de ouders) wordt geautomatiseerd.
Gemeenten moeten deze gegevens niet langer manueel invullen.
Impactmeting
Minder tijd nodig voor de verwerking van de aangfite van een geboorte

Link tussen de opleidingsdatabank van Vlaanderen, het rijksregister
(beroep) en de DABS zodat opleiding van de ouders en beroep
automatisch worden geregistreerd in de statistieken.

Via een online bron over adellijke titels wordt DABS gevoed. De gemeenten
Creatie van een onlinetool waarin alle adellijke titels en de overerving
moeten niet meer natrekken welk kind een adellijke titel krijgt.
automatisch worden bepaald. Koppeling van deze tool met DABS zodat bij
Impactmeting:
een geboorte automatisch de adellijke titel verschijnt.
Minder tijd nodig voor de verwerking van de aangifte van een geboorte

De akte wordt automatisch klaargezet in DABS. De medewerker moet de
akte enkel nog bevestigen. De gezinssamenstelling wordt automatisch
overgenomen in het rijksregister
Impactmeting
Minder tijd nodig voor de verwerking van de aangifte van geboorte

Aanpassing in DABS: als de status van een burger wijzigt, wijzigt die
onmiddellijk het rijksregister
De gegevens van e-Health stromen automatisch door naar DABS,
waardoor een draft akte wordt opgemaakt

Gemeenten moeten geen geboorteuitreksel meer opmaken voor het
ziekenfonds. Het geboorteuittreksel wordt automatisch doorgestuurd naar
het ziekenfonds. Gelijkaardige procedure als bij adreswijziging:
automatische verwittiging ziekenfonds. Burgers kunnen nu ook al via Mijn
Burgerprofiel automatisch geboorteuittreksels opvragen.
Impactmeting
Tijdswinst en besparing kosten voor de burger. Het geboorteuittreksel
wordt automatisch doorgestuurd naar het ziekenfonds. De burger hoeft
het uittreksel niet meer per post over te maken aan het ziekenfonds.

Pushbericht vanuit Mijn Burgerprofiel naar het ziekenfonds. Cfr.
adreswijziging

Aanpassing wetgving art 42-44 BW

Ziekenfondsen
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Het ziekenfonds wordt automatisch verwittigd. Ouders hoeven niet langer
naar het gemeentehuis om een document af te halen om hun ziekenfonds
op de hoogte te bregen.

Zie hierboven pushbericht naar ziekenfonds
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