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HET JAAR IN CIJFERS



Aantal nieuwe akten opgesteld per aktetype 2022

Doc_type 2021 2022 Verschil
Geboorteakte 115795 91135 -21%
Overlijdensakte 113158 89534 -21%
Prenatale erkenningsakte 41553 30990 -25%
Huwelijksakte 39990 41796 5%
Nationaliteitsakte 28475 27984 -2%
Wijzigingsakte 15411 13821 -10%
Erkenningsakte 6801 5166 -24%
Echtscheidingsakte 6506 3657 -44%
Voornaamswijzigingsakte 4843 4057 -16%
Manuele randmeldingen 2391 2441 2%
Adoptieakte 1078 793 -26%
Akte van geboorte (levenloos) 759 540 -29%
Naamsveranderingsakte 708 753 6%
Geslachtsveranderingsakte 521 457 -12%
Nietigverklaringsakte 486 388 -20%
Afwezigingsakte 4 11 175%



Aantal nieuwe akten opgesteld per aktetype 2022



Aantal nieuwe akten opgesteld per aktetype 2022



Gebruik notificaties

Operatie 2019 2020 2021 2022 Totaal

Notificaties 239.422 287.987 401.404 913.338 1.842.151



Aantal notificaties voor migratie 2022



Aantal notificaties voor migratie 2022



Aantal vonnissen 2022

87% zijn
echtscheiding

Slechts 83% in 2022



Mismatch van Decision Reference
5670 2021/1567/B

5670 2021/1567/B



Aantal uittreksels & afschriften

Operatie 2021 2022 2022*
DocumentEndpoint getCopyConformAsPdf 1.279.635 1.067457 1.219950,9
DocumentEndpoint getExtractAsPdf 1.299.135 1.025489 1.171987,4



Aantal migraties

2021 2022 2022*
MigrationEndpoint migrateDocument 1.002.313 700.316 800.361



Doorstroom Rijksregister 2022: algemeen



Doorstroom Rijksregister 2022: Bijwerkingen
• Voornaamste fouten

• Voornaamste fouten die ABS kan voorkomen

Error code Uitleg Aantal

031 366 Vreemdelingenkaart is nog actief 11 496

302 De gebruiker is niet gemeente van beheer 4 540

Error code Uitleg Aantal

322 Probleem met datum 1 590

031 371 Onverenigbaarheid tussen de nationaliteitscode in het dossier en de 
code rechtvaardiging van de nationaliteit in de bijwerking. 
Opeenvolging van twee niet toegelaten codes “rechtvaardiging” .

206



Doorstroom Rijksregister 2022: Collectes
• Voornaamste fouten in collectes

Error code Uitleg Aantal

P0Z Transactie reeds uitgevoerd 1448

V02 & V03 Voornaamscode kon niet aangemaakt worden 271
NA2 Nationaliteitscode onjuist 106



HELPDESK 101



Helpdesk ticketing
Jaar Inkomend aantal tickets per week

2021 192

2022 163

- Backlog van 140 tickets



Helpdesk ticketing



Helpdesk ticketing: meest voorkomende vragen

Categorie Meest voorkomend probleem Aantal

InfoGebruiker Vraag voor bijkomende informatie, probleem niet duidelijk 660

DataQuality Link van wijziging verwijderen omdat beeld reeds correct was en 
wijziging op andere akte blijft staan

448

Doorstroom RR Veranderen T-nummer door gecollecteerd Rijksregisternummer 341

Fouten gebruiker Gemigreerde akte te verwijderen: dubbel/verkeerd aktetype/verkeerde 
hoofdbetretrokkene/ ...

300

DataQuality Vraag om link toe te voegen tussen twee gemigreerde akten onderling 
omdat randmelding van voor 31/3 ontbrak

297



FAQ
• Volgordeproblemen 

Te integreren akte is een nieuwe akte:
• Naamsverandering vindt plaats op migratie
• Naamsverandering vindt plaats op nieuwe akte 

• Eerste naamsverandering
=> Moet zelf lukken 

• Reeds wijzigingen gedaan op de persoonsgegevens
=> Helpdesk 





FAQ
• Fout getekende akten 

• Impact op volgordeprobleem: Helpdesk noodzakelijk
• Impact op copy: Foutief getekende akte zal niet mooi zijn. 

Op andere akten kan de verwarrende foutmelding verwijderd worden .

• Verschil in afschrift / uittreksel 
• Geen validatie op municipalityFreeText

• Notificatie niet toegekomen? 
• RRN Admin

• Rechten staan de bevraagde bediening niet toe

• Onwettelijke vragen 
• Verwijderen van getekende akten, wijzigingsakten, verander de naam,… 
• Linken leggen op nieuwere akten 
• Geen huwelijksplaats bij akten voor September 2019 op extract. 





• Notificatie niet toegekomen? 

• RRN Admin
• Rechten staan de bevraagde bediening niet toe
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VOOR SEPTEMBER 2020         NA SEPTEMBER 2020  



NIEUWE 
ONTWIKKELINGEN



Nieuwe operaties
• addImpactedDocument & RemoveImpactedDocument

• Wanneer geldig? Wanneer niet? 

• createAddManualSideNote
• Enkel voor freeText helpdesk nog contacteren!

• changePersonNumber
• Wanneer geldig? Wanneer niet? 



addImpactedDocument
• De belangrijkste regel hier is dat de akte die de link veroorzaak, geen migratie mag 

zijn. Dit aangezien men bij migraties geacht wordt met de actuele gegevens te 
migreren en de link zonder tussenkomst van de helpdesk dus niet zou kloppen.

• Verder zijn er heel wat aktespecifieke regels die per aktetype verschillen. 
Deze zijn echter logisch.

• Zo kan er enkel een link worden toegevoegd van de echtscheiding op een 
huwelijksakte. Wanneer men een echtscheiding probeert te linken aan een ander 
aktetype, zal men een foutmelding krijgen.

• Nog belangrijk is dat de personen in de akte overeen moeten komen. Er zal dus 
geen link gelegd kunnen worden tussen twee akten waar de persoon op de ene 
zonder RR voorkomt maar op de andere akte wel een RR heeft.

• Hieronder enkele specifieke regels:



removeImpactedDocument
• Er zijn twee verschillende scenario’s. De gevallen waarbij de link wordt veroorzaakt door…

• Een andere akte
• Een wijzigingsdocument

• Een beperking die relevant is voor beide gevallen is dat de link moet bestaan. Wanneer een gemeente een link probeert te verwijderen die 
niet bestaat, krijgt men een foutmelding.

• Wanneer de link wordt veroorzaakt door een andere akte, kan deze bijna altijd worden verwijderd. Enkel linken veroorzaakt door erkenning, 
adopties & nietigverklaringen kunnen niet verwijderd worden.

• Wanneer de link wordt veroorzaakt door een wijzigingsdocument, zijn de validatieregels iets strikter.

• Er moet telkens minstens één spoor/link van de wijzigingsakte zichtbaar blijven. Indien de gemeente de laatste link probeert te verwijderen, 
zal men een foutmelding krijgen.

• Wanneer het gaat om een manueel wijzigingsdocument die het beeld van een migratie corrigeert, kan men de link niet weghalen van het 
beeld.

• Wanneer het gaat om een wijzigingsdocument die een rol toevoegt of verwijdert, kan deze ook niet verwijderd worden.

• Wanneer het gaat om een automatisch verwerkt vonnis, kan deze ook niet verwijderd worden.

• Om de tool te kunnen gebruiken op zal men de rechten moeten hebben van een van de twee betrokken gemeenten (impacted document & 
impacting document).



createAddManualSideNote



changePersonNumber
• Vooraleer u verder gaat is het belangrijk te controleren of u de juiste rechten heeft. 

Dit kan u controleren door in de RR Admin toepassing te kijken of u over XAS rechten beschikt. 

• Verder zijn er voor de changePersonNumber operatie (het vervangen van een t-nummer) zi twee 
zaken van groot belang…

- Het nieuwe nummer mag niet reeds in de DABS zitten, op geen enkele akte (ook geen DRAFTs)

- De persoonsgegevens die men heeft staan voor het T-nummer moeten 
overeenkomen met de gegevens die in het RR zijn opgeslagen. 
Ook afstamming…



Categorie Meest voorkomend probleem Aantal

InfoGebruiker Vraag voor bijkomende informatie, probleem niet duidelijk 660

DataQuality Link van wijziging verwijderen omdat beeld reeds correct was en 
wijziging op andere akte blijft staan

448

Doorstroom RR Veranderen T-nummer door gecollecteerd Rijksregisternummer 341

Fouten gebruiker Gemigreerde akte te verwijderen: dubbel/verkeerd aktetype/verkeerde 
hoofdbetretrokkene/ ...

300

DataQuality Vraag om link toe te voegen tussen twee gemigreerde akten onderling 
omdat randmelding van voor 31/3 ontbrak

297



Validaties
• Datum tekenen = fact date

• Geen landen in vrije tekst



Nieuwe subsystemen

o Burger client
o Reporting client
o FCA
o Notificaties van Hoven van Beroep 
o CIEC 34



Burgerclient 

















FCA - notificaties
Federale Centrale Autoriteit











FCA
ABS POINT OF VIEW



CIEC 34
• Akten waar voordien geen internationale uittreksels bestonden

• Erkenning

• Gelijkgeslachtelijk huwelijk
• M + M 
• V + V 

• Extra rollen
• Bv. Adoptieve ouders

• Beperking: alle extra ingevulde gegevens die geen deel uit maken van de Belgische akten worden niet ingevuld. 

• Algemene tip: Migraties missen vaak data (helpdesk of hermigreren)





Aantal extracten opgevraagd 2022



Reporting Client





Operationele ondersteuning



Preventie 



Visualisatie 



Hoven van Beroep



TOEKOMSTIGE 
REALISATIES



Toekomstige realisaties

• Verbeteren automatische verwerking volgordeprobleem 

• In productie stelling Reporting Tool 

• Databank Buitenlandse Documenten 

• Nieuwe reparatiewet 



VRAGEN?


