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Wijzigingshistorie en leeswijzer

versie

Datum

Toelichting

0.1-0.6

03/04-2010

Eerste interne proefversies

0.7

27-4-2010

Eerste reviewronde aan programma en gemeente

0.8

14-5-2010

Tweede reviewronde aan gemeente module Overlijden en Migratie

0.8.01

22-6-2010

•

0.8.03

7-6-2010

•

Naam en geslacht module toegevoegd

0.8.04

9-7-2010

•
•

Reviewcommentaar verwerkt (spel- en taalfouten)
Eisen en wensen vervangen door eisen. Deze hebben een
prioriteit conform MoSCoW.
Volgorde van de paragrafen gewijzigd. Eerst achtergrond, dan
inhoud van dit document en de leeswijzer is samengevoegd met
de paragraaf over de opbouw.
Doelstellingen mGBA in lijn gebracht met definitiestudie mGBA
De paragrafen over de beleidsuitgangspunten en de
bedrijfsarchitectuur principes zijn verwijderd. Volstaan wordt nu
met een verwijzing naar de projectstartarchitectuur van de
burgerzaken modules.

•

•
•

Afstamming module toegevoegd

0.8.05

21-7-10

•
•

Reviewcommentaar verwerkt (spel- en taalfouten)
Nederlands taalgebruik toegepast

0.8.06

27-7-10

•

Nieuwe versie van Module Overlijden o.b.v. nieuw afgesproken
Gemma/ King model. In deze versie nog @ aanwezig die
aangeven dat de tekst nog aangepast wordt.
De afbeeldingen en de beschrijving van het Gemma/King proces
komen nog niet overeen met de invulling van het proces bij de
module
Commentaar communicatie verwerkt
Werkwijze en indeling in processtappen verder verduidelijkt
Leeswijzer toegevoegd

•

•
•
•
0.8.07

6-8-2010

Alle @ (openstaande punten in het document) verwerkt.

0.8.08

11-8-2010

Module 09 Overlijden geïsoleerd

0.8.09

11-8-2010

Module 05 Migratie geïsoleerd

08.10

24-8-2010

Module 01 Afstamming geïsoleerd

7-12-2010

Module 01 publicatiegereed gemaakt onder versienummer “versie 0.9
Module 01”

1.0.0

05-09-11

Versie opgeschoond (discussiepunten / BRP-Services)
Aangeboden aan stuurgroep

2.0.0

23-04-13

Aangeboden aan stuurgroep mGBA
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1

1.1

Burgerzaken module Afstamming – Algemeen

Beschrijving van het proces
Binnen de burgerzakenmodule Afstamming wordt een groot aantal situaties
afgedekt. Deze worden hieronder in grote lijnen besproken en geven daarmee
inzicht in het proces en de te doorlopen stappen.
Geboorte
Van alle aangiften van geboorten in Nederland wordt een geboorteakte opgemaakt.
Indien één van de ouders in de BRP is ingeschreven vindt inschrijving van het kind
plaats in de BRP. (Aanname) In het geval dat geen van de ouders zijn ingeschreven
dan vindt ook inschrijving in de BRP plaats maar dan middels inschrijving in de RNI
(Registratie Niet Ingezetenen).
Zijn de ouders met elkaar gehuwd en is er geen naamskeuze gedaan dan krijgt het
kind de geslachtsnaam van de vader. Zijn de ouders niet met elkaar gehuwd en is er
geen naamskeuze gedaan dan krijgt het kind de geslachtsnaam van de moeder. De
verkregen geslachtsnaam wordt in de geboorteakte vermeld.
(Aanname) Door de gemeente waar de geboorteakte is opgemaakt wordt het kind
ingeschreven in de BRP. Hierbij is het niet van belang waar de ouders zijn
ingeschreven. De gemeente van inschrijving van de ouders wordt door middel van
een kennisgeving uit de BRP op de hoogte gebracht van deze inschrijving.
Het kind wordt op grond van een geboorteakte ingeschreven in de gemeente waar
de moeder op de geboortedatum van het kind als ingezetene is ingeschreven. Als de
moeder op de geboortedatum van het kind niet als ingezetene is ingeschreven, dan
wordt het kind ingeschreven in de gemeente waar de vader op de geboortedatum
van het kind als ingezetene is ingeschreven.
Kinderen die in Nederland worden geboren en waarvan geen van de ouders is
ingeschreven, bijvoorbeeld asielzoekers in opvangcentra, worden niet op grond van
de geboorteakte ingeschreven, maar op basis van aangifte van verblijf en adres. Zie
hiervoor de module Migratie (proces: Eerste inschrijving). De geboorteakte wordt
dan gebruikt als brondocument bij het aanleggen van een persoonslijst.
Kinderen die ‘toevallig’ in het buitenland worden geboren en waarvan ten minste één
van de ouders is ingeschreven, kunnen alleen worden ingeschreven op basis van
aangifte van verblijf en adres (module migratie, proces eerste inschrijving).
Erkenning
Erkenning kan op verschillende momenten plaatsvinden:

•
•
•
•

Voor de geboorte (erkenning ongeboren vrucht)
Op de dag van de geboorte tegelijk met de geboorteaangifte
Na de (dag van de) geboorte gelijk met de geboorteaangifte
Na de geboorteaangifte

Indien een erkenning ongeboren vrucht wordt gedaan wordt er in de BRP een relatie
gelegd tussen de moeder van het ongeboren kind en de erkenner. Van de erkenning
wordt een akte opgemaakt. Bij de latere geboorteaangifte werkt de erkenning door
in de bepaling van de afstamming.
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De erkenning kan ook plaatsvinden op de dag van de geboorte gelijk met de
geboorteaangifte. In beide gevallen heeft het kind vanaf de geboortedatum een
familierechtelijke betrekking met de vader en krijgt het direct (vanaf de
geboortedatum) de gekozen geslachtsnaam.
Vindt de erkenning plaats gelijk met de geboorteaangifte maar na de geboortedatum
dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt gevolgd door een erkenningakte
waarvan een latere vermelding bij de geboorteakte wordt gevoegd. Als de moeder
op de geboortedatum van het kind niet ingezetene is ingeschreven, dan wordt het
kind - mits het aan de inschrijvingscriteria voldoet - ingeschreven op basis van
aangifte van verblijf en adres (migratie, eerste inschrijving). Het kind kan dan
namelijk niet op grond van het opmaken van een geboorteakte worden ingeschreven
omdat de moeder op de geboortedatum niet in Nederland als ingezetene stond
ingeschreven en het kind juridisch pas een vader krijgt door de erkenning.
Vindt de erkenning plaats na de geboorteaangifte (niet op hetzelfde moment) dan
wordt van de erkenning een latere vermelding toegevoegd aan de geboorteakte.
Een erkenning werkt niet terug tot de geboorte. Het kind draagt dus vanaf de
geboortedatum tot aan de erkenningdatum de geslachtsnaam van de moeder. Het
kind heeft in die periode juridisch geen vader. Pas vanaf de datum van erkenning
heeft het kind juridisch een vader en draagt het de naam zoals die uit de akte blijkt.
In het geval van naamskeuze wordt de nieuwe naam en de erkenning in één
actualisering verwerkt. Naamskeuze kan alleen gedaan worden bij het eerste kind
van dezelfde ouders (zie ook de module Naam en geslacht). Alle volgende kinderen
van dezelfde ouders krijgen dezelfde geslachtsnaam als de geslachtsnaam van het
eerste kind. Wanneer de erkenning een tweede of derde (of volgend) kind betreft,
kan er niet opnieuw naamskeuze worden gedaan.
Adoptie
Een kind wordt geadopteerd door twee personen van verschillend geslacht, door
twee personen van gelijk geslacht, door één persoon waarbij de familierechtelijke
betrekking met de oorspronkelijke ouder(s) wordt verbroken (tenzij zwakke adoptie)
of door één persoon waarbij de familierechtelijke betrekking met de andere ouder
blijft bestaan (voorheen stiefouderadoptie).
Wanneer de adoptie gepaard gaat met een voornaamswijziging, dient eerst de
adoptie te worden geactualiseerd en daarna pas de voornaamswijziging. De
voornaamswijziging heeft over het algemeen een latere datum van ingang
geldigheid (datum van de latere vermelding) dan de adoptie (datum rechtskracht).
Herroeping van een adoptie
De adoptie kan door een uitspraak van de rechtbank, op verzoek van de
geadopteerde, worden herroepen. De herroeping wordt alleen toegewezen als:

•
•
•

De herroeping in het kennelijk belang van de geadopteerde is en
De rechter van de redelijkheid der herroeping overtuigd is en
Het verzoek is ingediend niet eerder dan twee jaren en niet later dan vijf
jaren na de dag waarop de geadopteerde meerderjarig is geworden.

De gevolgen van de herroeping zijn:

•
•

Door herroeping van de adoptie houdt de familierechtelijke betrekking
tussen de geadopteerde en zijn kinderen enerzijds en de adoptiefouder of
adoptiefouders en zijn bloedverwanten anderzijds op te bestaan
De familierechtelijke betrekking die door de adoptie ophield te bestaan,
herleeft door de herroeping
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•

Herroeping van de adoptie heeft gevolgen vanaf de dag waarop de uitspraak
rechtskracht heeft verkregen, dit wil dus zeggen, uiterlijk drie maanden na
de dag van de uitspraak, tenzij hoger beroep is ingesteld.

De herroeping van adoptie werkt niet terug tot de datum ingang van adoptie (zie
hierboven). Zijn er gegevens verwijderd in verband met de adoptie (bijvoorbeeld de
oorspronkelijke ouders) dan moeten die weer worden hersteld
Ontkenning van het door huwelijk ontstane vaderschap
Ontkenning van het vaderschap houdt in dat de familierechtelijke betrekkingen
tussen het kind en de vader worden ontkend (Werkt terug naar de datum van
geboorte). In de meeste gevallen zal dat zijn, omdat de man niet de biologische
vader is van het kind. Naar Nederlands recht spreken we alleen over de ontkenning
van het vaderschap dat door het huwelijk is ontstaan. Vaderschap dat niet door het
huwelijk is ontstaan, is ontstaan door erkenning of gerechtelijke vaststelling. Het
vaderschap dat door erkenning is ontstaan zal niet door een ontkenningsprocedure
kunnen worden weerlegd, maar door een nietigverklaring van de erkenning.
Vernietiging van een erkenning
Nadat de beschikking houdende vernietiging van de erkenning rechtskracht is
gegaan, wordt de erkenning geacht nimmer gevolg te hebben gehad.
Ontkenning vaderschap door de moeder, vader was op tijdstip van geboorte
overleden
Als een kind wordt geboren binnen 306 dagen na ontbinding van het huwelijk door
het overlijden van de echtgenoot van de moeder, dan is de (overleden) echtgenoot
de vader van het kind. Zelfs al is de moeder hertrouwd voor de geboorte van het
kind, dan is de overleden echtgenoot de wettelijke vader. In dit geval kan de
moeder echter een verklaring afleggen dat haar overleden echtgenoot niet de vader
van het kind is. Er moet dan aan drie voorwaarden zijn voldaan, namelijk:

•
•
•

De moeder en haar echtgenoot moeten sedert de 306de dag voor de
geboorte van het kind gescheiden zijn van tafel en bed of
De moeder en haar echtgenoot moeten sedert de 306 de dag voor de
geboorte van het kind gescheiden hebben geleefd en
De verklaring moet binnen een jaar na geboorte van het kind worden
afgelegd. De moeder kan de verklaring ook vóór de geboorte van het kind
afleggen

Nadat de akte van ontkenning is opgemaakt staat het kind vanaf de geboorte alleen
in familierechtelijke betrekking tot de moeder. Indien de moeder op het moment
van geboorte hertrouwd is, dan is de huidige echtgenoot de vader van het kind.
Wordt de verklaring van ontkenning afgelegd nadat het kind geboren is en is dit kind
het eerste kind van die ouders dan kan er geen naamskeuze meer worden gedaan
en krijgt het kind de naam van de echtgenoot van de moeder. In het geval de
moeder gehuwd is kan zij de verklaring van ontkenning voor de geboorte van het
kind afleggen en vervolgens met haar echtgenoot naamskeuze doen tot uiterlijk bij
de geboorteaangifte. De verklaring van de ontkenning vaderschap door de moeder
kan ook vóór de geboorte van het kind worden afgelegd, evenals de erkenning door
een andere man.
Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
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Een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap heeft naar Nederlands recht, net
zoals erkenning, tot doel familierechtelijke betrekkingen te laten ontstaan tussen
een man en een kind. In dit geval gebeurt het echter niet door een vrijwillige
handeling van de man, maar door een uitspraak van de rechtbank. Er zijn twee
mogelijkheden waarbij dit kan voorkomen:

•
•

De man weigert het kind te erkennen
Of de man is overleden voordat hij het kind heeft willen/kunnen erkennen

Als de verwekker van het kind, of de levensgezel van de moeder, die heeft
ingestemd met de daad van de verwekking het kind, niet kan of wil erkennen, kan
de moeder of het kind de rechter verzoeken om het vaderschap vast te stellen. Voor
de procedure is het niet van belang of de man nog in leven is, of inmiddels is
overleden. De moeder kan het verzoek alleen doen als het kind nog geen 16 jaar is.
Van iemand die als donor zijn zaad ter beschikking heeft gesteld, kan het
vaderschap niet gerechtelijk worden vastgesteld.
Inroeping/betwisting van staat
Tenzij het kind zijn/ haar staat ontleent aan de echtgenoot, kan het vermoeden van
vaderschap betwist worden door de moeder, het kind, de man ten aanzien van wie
de afstamming vaststaat en de persoon die het vaderschap opeist. In het geval van
opvolgend huwelijk kan het vaderschap eveneens betwist worden door de vorige
echtgenoot.
Vondeling
De aangifte van een vondeling zal moeten gebeuren door of vanwege de
burgemeester van de gemeente waar het kind is gevonden. De vinder zelf mag het
kind niet aangeven. Hij/zij zal echter wel de politie op de hoogte moeten stellen dat
hij/zij een kind heeft gevonden. De plaats en dag van geboorte zijn niet bekend en
worden daarom op aanwijzing van de Officier van Justitie in de akte vermeld. Als
plaats wordt de gemeente van vinding aangehouden. Van de geboorteakte wordt
een volledig afschrift gestuurd naar de Minister van Justitie. Deze zal er voor zorg
dragen dat de namen bij Koninklijk Besluit worden vastgesteld.
Indien het kind moet worden ingeschreven in de BRP kan dit met het proces
Migratie: 1e inschrijving.
De volgende opmerkingen zijn van belang:

•

•
•

•

•

Adoptie ongeboren vrucht is in een aantal stukken wel genoemd maar op
basis van jurisprudentie niet meegenomen (LJN BJ6146, Rechtbank
Haarlem, 157571/2009-1595 of LJN BM6853, Rechtbank Groningen,
114200/FA RK 09-2692 of LJN: BK1841, Rechtbank Amsterdam , 437506/FA
RK 09-6958)
Toevallige geboorte (TB01) is behandeld als standaard
Er is binnen de module Afstamming op meerdere momenten een relatie met
de Modules Migratie (eerste inschrijving), Nationaliteit (nationaliteit) en
Naam en Geslacht (naamskeuze). De desbetreffende eisen zijn aldaar
beschreven
Indien een kind, van in Nederland wonende ouders, is geboren in het
buitenland wordt deze ingeschreven middels de module Migratie (eerste
inschrijving) of, indien het kind niet in Nederland komt te wonen middels de
module Overig (onderhouden relaties)
Het is altijd mogelijk mutaties in de BRP te corrigeren of te verwijderen
en/of akten door te halen dan wel te verbeteren die betrekking hebben op
producten en diensten binnen de module Afstamming. De bijbehorende
eisen zijn beschreven in de hoofdstukken met de generieke eisen
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•

1.2

De gebruiker heeft de mogelijkheid aan te geven welke situatie van
toepassing is (de module toont en vraagt dan de voor die situatie relevante
gegevens).

Gebruikte producten en diensten in deze module
In de burgerzaken module Afstamming zijn de volgende producten en diensten (zie
ook bijlage 1) opgenomen:
Producten en diensten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aangifte van geboorte
Akte van inschrijving van een ontbrekende geboorteakte
Erkenning bij geboorteaangifte
Vondeling
Verwerken toevallige geboorte
Erkenning na geboorte
Ontkenning vaderschap door moeder
Erkenning ongeboren vrucht
Vernietiging erkenning
Adoptie
Vernietiging erkenning ongeboren vrucht
Ontkenning vaderschap
Herroeping adoptie
Doorhalen van een geboorteakte
Gegrondverklaring betwisting/inroeping van staat
Verbeteren van een geboorteakte
Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Het is denkbaar dat hier in de toekomst ook een verwijzing wordt gegeven naar
het zaaktype.

1.3

Overkoepelend voor Burgerzaken module Afstamming
1.3.1
Naam (en
code)
FNC.1.1.9
Bewaking
geslacht
onbekend

Eisen
Omschrijving

Prioriteit

De module ondersteunt het inzichtelijk maken van alle
aangiften (zowel overlijden als geboorte) met een
onbekend geslacht waarvan door de ouders nog geen
doktersverklaring is overlegd binnen de wettelijke
termijn.
De termijn waarbinnen gezocht wordt moet instelbaar
zijn. Voor deze termijn van onbekend geslacht zal de
termijn 3 maanden zijn.
Zie ook: FNC.9.7 Geslacht onbekend
en FNC.1.1.19 Medische verklaring geslacht

MH
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1.4

01.1 Intake

1.5

01.1.1 Ontvangen melding/ aangifte
Naam (en
code)
01.1.1
Ontvangen
melding

KL Klant
KC
Klantcontact

1.5.1

Omschrijving
De triggers voor het starten van de burgerzakenmodule Afstamming
zijn:
Mondelinge aangifte (Geboorte, Erkenning bij en na geboorte en
ongeboren vrucht, Medische verklaring indien bij eerdere aangifte
het geslacht onbekend was, Vondeling).
Document (rechterlijke uitspraken; Adoptie, Gegrondverklaring
betwisting van staat, Gerechtelijke vaststelling vaderschap,
Herroeping adoptie, Ontkenning vaderschap, Vernietiging erkenning
, Vernietiging erkenning ongeboren vrucht, Ontkenning vaderschap
door moeder)
Digitaal/Elektronisch bericht
De klant als persoon, of als instantie die iets verlangt van de
gemeente
De rol die tijdens het informeren, aanvragen, of leveren van
(tussentijdse) resultaten het contact met de klant verzorgt. Dit kan
een baliemedewerker zijn, maar ook iemand in het
klantcontactcentrum
Eisen

Naam (en code)

Omschrijving

FNC.1.1 Geboorte
FNC.1.1.2 Meenemen
erkenning ongeboren
vrucht

nnb
De module ondersteunt dat gegevens van een
MH
erkenning ongeboren vrucht hergebruikt kunnen
worden.
Bovendien: Indien bij de aangifte van een
geboorte sprake is van een erkenning ongeboren
vrucht moet dit aangegeven kunnen worden.
Er is een eerdere erkenning ongeboren vrucht
waarvan de gegevens meegenomen/opgehaald
moeten worden en die als latere vermelding op de
geboorteakte moet worden toegevoegd.
De module ondersteunt dat bij de keuze voor
MH
Aangifte van een vondeling de volgende
mogelijkheden beschikbaar zijn:

FNC.1.1.14 Keuze
voor: Aangifte van
een vondeling

•

Prioriteit

gegevens van de ouders ontbreken.

Procesinformatie:
Indien de geboorte van een vondeling wordt
aangegeven geldt het volgende:

•
•

De burgemeester van de gemeente waar
het kind gevonden is doet aldaar aangifte
(is de aangever)
De gemeente die de geboorteaangifte
verwerkt maakt een geboorteakte op
(hierin worden geen ouders opgenomen)
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Naam (en code)

Omschrijving

•
•

FNC.1.1.15 Keuze
voor: Erkenning bij
aangifte geboorte

De vondeling krijgt in de BRP een
onbekende moeder en heeft juridisch
geen vader
De gemeente waar de vondeling adres
heeft schrijft het kind in de BRP in via
eerste inschrijving. BRP zorgt ervoor dat
de gemeente die de eerste inschrijving
(op basis van verblijf en adres) moet
doen op de hoogte wordt gebracht.

De module ondersteunt dat bij de keuze voor
Erkenning bij aangifte geboorte de volgende
mogelijkheden beschikbaar zijn:

•

•

FNC.1.1.16 Keuze
voor: Ontbrekende
geboorteakte

Prioriteit

MH

Bij de registratie van een geboorte kan
aangegeven worden dat er ook een
erkenning plaatsvindt. De module
ondersteunt dat in dat geval ook een
erkenningsakte opgemaakt kunnen
worden.
Hergebruik van geboorteakte gegevens
bij de erkenningsakte gegevens.

Van de akte van erkenning wordt een latere
vermelding opgemaakt die aan de geboorteakte
wordt toegevoegd.
De module ondersteunt dat bij de keuze voor
Ontbrekende geboorteakte de volgende
mogelijkheden beschikbaar zijn:

•

•

MH

De module controleert of er met de
bekende gegevens niet toch een
registratie of een geboorteakte aanwezig
is
In geval van een akte van inschrijving
ontbrekende geboorteakte hoeft geen
aangever opgegeven te worden (en
opgehaald/gecontroleerd) in de BRP.

Toelichting:
Er moet wel gekeken worden of er al een
geboorteakte is en/of het kind al is ingeschreven
in de BRP. De volgende stappen zijn mogelijk:

•
•

•

Er is nog geen geboorteakte en nog geen
inschrijving in de BRP: volgt het
standaard geboorteproces
Er is nog geen geboorteakte maar wel een
inschrijving in de BRP: opmaken
geboorteakte (standaard) en indien de
gegevens in de BRP afwijken actualiseren
BRP
Er is al een geboorteakte maar nog geen
inschrijving in de BRP.
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Naam (en code)

Omschrijving

•

FNC.1.1.19 Medische
verklaring geslacht

Prioriteit

Er is al een geboorteakte en een
inschrijving in de BRP: doorhalen van de
geboorteakte (zie generieke beschrijving)
en opmaken van een nieuwe
geboorteakte (inclusief actualisatie BRP)
conform het standaard geboorteproces of
verbeteren geboorteakte (zie generieke
beschrijving).

De module ondersteunt dat indien een medische
verklaring geslacht wordt aangeleverd:

•
•
•
•
•

MH

De geboorteakte kan worden doorgehaald
Een nieuwe akte opgemaakt kan worden
(eventueel) naamskeuze mogelijk is.
(eventueel) Voornaamskeuze mogelijk is.
De termijbewaking opgeheven kan
worden (zie ook FNC.1.1.9 Bewaking
geslacht onbekend)

Procesinformatie:
Indien binnen 3 maanden na de geboorte een
medische verklaring wordt overlegd waaruit het
geslacht van het kind blijkt wordt een nieuwe
geboorteakte opgemaakt. De "oude"
geboorteakte wordt doorgehaald.

•

•

FNC.1.1.20
Ondersteuning
meerlingen

Het is dan mogelijk (indien gewenst)
opnieuw naamskeuze te doen (binnen de
wettelijke regels) en nieuwe voornamen
te kiezen (module naam en geslacht).
Indien uit de medische verklaring blijkt
dat het geslacht niet te bepalen is wordt
op de geboorteakte vermeld dat het
geslacht niet is vast te stellen.

Als geen medische verklaring binnen de gestelde
termijn is overlegd wordt een nieuwe
geboorteakte opgemaakt waarin vermeld wordt
dat het geslacht niet is vast te stellen.
De module ondersteunt de aangifte van
meerlingen. Dit betekent:

•
•
•
•

SH

Aangifte van meerlingen wordt als één
procedure/handeling gezien
Hergebruik van eerder ingevoerde en/of
geselecteerde gegevens (bijvoorbeeld
ouders)
naamskeuze eerste kind geldt voor elk
volgend kind
Akten kunnen gelijktijdig worden geprint
en kunnen na controle gelijktijdig
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Naam (en code)

Omschrijving

Prioriteit

gepasseerd worden.
FNC.1.2 Erkenning
FNC.1.2.5 Keuze
voor: Erkenning na
geboorteaangifte

nnb
MH

De module ondersteunt dat bij de keuze voor
Erkenning na geboorteaangifte de volgende
mogelijkheden beschikbaar zijn:

•
•
•
•
•
•

Hergebruik van ouder gegevens
Hergebruik van de kindgegevens
Controle toestemming van de moeder
(module geeft signaal)
Controle toestemming van kind (12 jaar
en ouder), (module geeft signaal)
Controle Erkenner ouder dan 16 jaar,
(module geeft signaal)
Controle aanwezigheid rechtsgeldig
document. (module geeft signaal)

Procesinformatie:
Als de ouders niet getrouwd zijn en erkenning
heeft nog niet plaats gevonden kan na de
geboorteaangifte alsnog een erkenningsakte
worden opgemaakt.
De erkenning wordt in dat geval tevens een latere
vermelding op de geboorteakte.
De toestemming moet vastgelegd worden.
Voorwaarden:

•
•
•
•
•

FNC.1.2.6 Keuze
voor: Erkenning
ongeboren vrucht

Moeder fysiek aanwezig (bij erkenning
van een kind jonger dan 16 jaar)
Schriftelijke toestemming moeder
toegestaan.
Schriftelijke toestemming (of
aanwezigheid) kind indien deze 12 jaar en
ouder is
Erkenner is 16 jaar of ouder
Erkenning op basis van een notariele akte
of rechtsgeldige erkenning in het
buitenland of vervangende toestemming
van de rechtbank.

Uitstap naar naamskeuze (module Naam en
geslacht) en nationaliteit (module Nationaliteit).
Toegepast recht moet vastgelegd worden.
De module ondersteunt dat bij de keuze voor
Erkenning ongeboren vrucht de volgende
mogelijkheden beschikbaar zijn:

MH

• Indien een erkenning ongeboren vrucht wordt
gedaan moet er een relatie gelegd worden tussen
de moeder en de erkenner.
• Brondocumenten worden opgeslagen
(erkenningsakte) zodat bijvoorbeeld de
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Naam (en code)

Omschrijving

Prioriteit

(toegepaste) nationaliteit geregistreerd en
opgevraagd kan worden.
Opmerking pas bij de (eventuele) geboorte wordt
(volgens toegepast recht) de nationaliteit en
naamskeuze bepaald.
Zie ook de eisen:
• FNC.2.4.3 Controle naamskeuze
• FNC.2.4.2 Tonen standaardwaarde
naamskeuze
FNC.1.2.7 Keuze
De module ondersteunt dat bij de keuze voor
voor: Vernietiging
Vernietiging erkenning (ongeboren vrucht) de
erkenning (ongeboren volgende mogelijkheden beschikbaar zijn:
vrucht)

•
•
•
•
•
•

MH

De relatie erkenning ongeboren vrucht
wordt getoond en wordt verwijderd.
Gemuteerde relaties worden getoond en
worden verwijderd.
(eventueel) naamskeuze (relatie) worden
verwijderd.
(eventueel) Naam kan worden aangepast
(module geeft voorstel obv
oorspronkelijke waarde).
(eventueel) Nationaliteit kan worden
aangepast (module geeft voorstel obv
oorspronkelijke waarde).
De erkenning kan vernietigd worden, de
relatie ongedaan worden gemaakt.

Een eerdere erkenning (ongeboren vrucht)kan
middels een rechterlijke uitspraak vernietigd
worden.
FNC.1.3 Adoptie
FNC.1.3.1 Keuze
voor: Adoptie

De module ondersteunt dat bij de keuze voor
Adoptie de volgende mogelijkheden beschikbaar
zijn:

•
•

•

•

nnb
MH

Een adoptie wordt vastgelegd op basis
van een rechterlijke uitspraak of
buitenlands brondocument.
Op basis van de kindgegevens worden de
oorspronkelijke ouders opgehaald (relatie
wordt verbroken tenzij er sprake is van
zwakke adoptie) en kunnen de nieuwe
ouders worden opgegeven.
De geslachtsnaam en de voornamen
kunnen aangepast worden conform weten regelgeving (en staan vaak vermeld in
de beschikking).
Nationaliteit kan ook aangepast worden.
Zie hiervoor de betreffende modules.

Opmerking: Indien het kind in het buitenland is
geboren (en geadopteerd in verdragsland) valt dit
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Naam (en code)

Omschrijving

Prioriteit

buiten de module Afstamming en vindt
inschrijving plaats via de module Migratie, 1e
inschrijving.
Aanname: We nemen aan dat Bureau Landelijke
Taken van Den Haag met de burgerzakenmodules
werken. Met deze aanname vindt de registratie
van een Nederlandse rechterlijke uitspraak van de
adoptie, van een in het buitenland geboren kind,
via de module Afstamming plaats.
FNC.1.3.4 Keuze
voor: Herroeping
adoptie

De module ondersteunt dat bij de keuze voor
Herroeping adoptie de volgende mogelijkheden
beschikbaar zijn:

•

•
•

MH

De situatie zoals deze bestond voor de
adoptie moet in oorspronkelijke staat
worden gebracht. De module geeft aan
welke andere processen zijn aangeroepen
ten tijde van de registratie van de
adoptie.
Module geeft voorstel van de gegevens
obv oorspronkelijke waarden
Hergebruik van gegevens voor de aan te
roepen processen (mogelijk naamskeuze,
nationaliteit, gezag, reisdocumenten en
Voornaam wijzigen)

Op basis van een gerechtelijke uitspraak kan een
eerder doorgevoerde adoptie ongedaan worden
gemaakt. De situatie zoals deze bestond voor de
adoptie moet weer hersteld worden.
Let daarbij ook op naamskeuze, nationaliteit,
gezag en reisdocumenten en voornamen.
N.B. De adoptie heeft geen terugwerkende
kracht.
Zie ook generiek ongedaan maken.
FNC.1.4 Ontkenning
FNC.1.4.2 Keuze
voor: Ontkenning
vaderschap (door
moeder)

nnb
MH

De module ondersteunt dat bij de keuze voor
Ontkenning vaderschap (door moeder) de
volgende mogelijkheden beschikbaar zijn:

•
•
•
•
•
•

Module signaleert of de vastlegging
binnen een jaar na geboorte plaatsvindt.
Verwijdering van relatie van de vader (in
sommige gevallen eveneens de start van
een relatie met de nieuwe vader).
(eventueel) kunnen aanpassen
nationaliteit
(eventueel) kunnen aanpassen
naamskeuze
(eventueel) kunnen aanpassen naam
Mogelijkheid tot ante-dateren:
Ontkenning vaderschap werkt terug tot
aan moment van geboorte.
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Naam (en code)

Omschrijving

•

FNC.1.4.3 Keuze
voor: Ontkenning
vaderschap

•
•
•
•

Verwijdering van relatie van de vader
(eventueel) kunnen aanpassen
nationaliteit
(eventueel) kunnen aanpassen
naamskeuze
(eventueel) kunnen aanpassen naam
Mogelijkheid tot ante-dateren:
Ontkenning vaderschap werkt terug tot
aan moment van geboorte.
Opmaken latere vermelding.

naamskeuze, naam en nationaliteit kunnen op
basis van deze ontkenning aangepast worden (zie
bijbehorende modules).
Het is mogelijk een ontkenning vaderschap vast
te leggen voor de geboorte.
De module ondersteunt dat bij de keuze voor
MH
Gegrondverklaring betwisting van staat de
volgende mogelijkheden beschikbaar zijn:

•

FNC.1.7 Keuze voor:
Gerechterlijke
vaststelling
vaderschap

Opmaken akte ontkenning.

Procesinformatie:
Binnen een jaar na geboorte kan een ontkenning
vaderschap (door moeder)worden vastgelegd. De
relatie met de vader wordt dan verwijderd.
naamskeuze, naam en nationaliteit kunnen op
basis van deze ontkenning aangepast worden (zie
bijbehorende modules).
Het is mogelijk een ontkenning vaderschap (door
moeder) vast te leggen voor de geboorte.
MH
De module ondersteunt dat bij de keuze voor
Ontkenning vaderschap (niet de Ontkenning
vaderschap door moeder) de volgende
mogelijkheden beschikbaar zijn:

•
•

FNC.1.6 Keuze voor:
Gegrondverklaring
betwisting van staat

Prioriteit

de gehele Gegrondverklaring betwisting
(of inroeping) van staat kan worden
uitgevoerd met de opmaak van een vrije
akte en de processen rond wijzigen
persoonsgegevens. (reden om niet verder
te specificeren is dat deze procedure
nagenoeg nooit plaatsvindt).

Op basis van een rechterlijke uitspraak kan een
Gegrondverklaring betwisting (of inroeping) van
staat worden opgemaakt.
De module ondersteunt dat bij de keuze voor
Gerechterlijke vaststelling vaderschap de
volgende mogelijkheden beschikbaar zijn:

•
•

MH

Vastleggen relatie naar de vader.
(eventueel) Geslachtsnaam wijziging.
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Naam (en code)

Omschrijving

•

FNC.1.8 Keuze voor
product en/of dienst

1.6

Prioriteit

(eventueel) Nationaliteitwijziging.

Toelichting:
Gerechterlijke vaststelling vaderschap is
gerechtelijke uitspraak dat een man de vader van
een kind is. Afstamming tussen kind en vader
wordt vastgelegd. Optioneel kunnen (via de
respectievelijke modules) de geslachtsnaam
wijzigen of de nationaliteiten. De vader kan al
overleden zijn.
De module ondersteunt de mogelijkheid om een
MH
proces te selecteren. De gegevensuitvraag en de
te tonen gegevens worden daarop aangepast.
(zie ook:
• FNC.1.1.2 Meenemen erkenning ongeboren
vrucht
• FNC.1.1.14 Keuze voor: Aangifte van een
vondeling
• FNC.1.1.15 Keuze voor: Erkenning bij aangifte
geboorte
• FNC.1.1.16 Keuze voor: Ontbrekende
geboorteakte
• FNC.1.1.19 Medische verklaring geslacht
• FNC.1.1.20 Ondersteuning meerlingen
• FNC.1.2.5 Keuze voor: Erkenning na
geboorteaangifte
• FNC.1.2.6 Keuze voor: Erkenning ongeboren
vrucht
• FNC.1.2.7 Keuze voor: Vernietiging erkenning
• FNC.1.3.1 Keuze voor: Adoptie
• FNC.1.3.4 Keuze voor: Herroeping adoptie
• FNC.1.4.2 Keuze voor: Ontkenning vaderschap
(door moeder)
• FNC.1.4.3 Keuze voor: Ontkenning vaderschap
• FNC.1.6 Gegrondverklaring betwisting van staat
• FNC.1.7 Keuze voor: Gerechterlijke vaststelling
vaderschap

01.1.2 Identificeren aangever
Naam (en
code)
01.1.2
Identificeren
aangever

Omschrijving
De identiteit van de (conform wetgeving) bevoegde aangever
moet vastgesteld worden.
Dit kan aan de hand van een identiteitsbewijs en/of aan de hand
van het stellen van identificerende vragen en verificatie in de BRP.
De aangever moet worden gezocht in de BRP maar hoeft daar niet
in voor te komen.
Indien de aangifte middels een brondocument plaatsvindt (zoals
koninklijk besluit of beschikking of rechterlijke uitspraak) wordt de
uitgevende instantie geverifieerd.
Pagina 16 van 39

| Definitief | Burgerzaken modules - Afstamming | 23-04-2013

Naam (en
code)

Omschrijving

KL Klant

De klant als persoon, of als instantie die iets verlangt van de
gemeente
De rol die tijdens het informeren, aanvragen, of leveren van
(tussentijdse) resultaten het contact met de klant verzorgt. Dit
kan een baliemedewerker zijn, maar ook iemand in het
klantcontactcentrum

KC Klantcontact

1.7

01.1.3 Uitvragen gegevens
Naam (en
code)
01.1.3
Uitvragen
gegevens

Omschrijving
Bij het behandelen van producten en/of diensten in de module
afstamming moet meerdere malen een persoon (moeder, partner)
en de bijbehorende relaties (ongeboren vrucht, naamskeuze)
gezocht worden.
Als de ouders getrouwd zijn (of geregistreerd partnerschap) of er is
een erkenning ongeboren vrucht en/of de naamskeuze is al
bepaald of er is een ontkenning dan is het zoeken naar één ouder
vaak voldoende.

In het kader van het afhandelen van aangiften en verzoeken rond
afstamming is het noodzakelijk een aantal gegevens te kunnen
zien zoals:
Gegevens van de ouders
Gegevens van de kinderen
Naamskeuze
Erkenningen/ Ontkenningen
KL Klant
De klant als persoon, of als instantie die iets verlangt van de
gemeente
KC Klantcontact De rol die tijdens het informeren, aanvragen, of leveren van
(tussentijdse) resultaten het contact met de klant verzorgt. Dit kan
een baliemedewerker zijn, maar ook iemand in het
klantcontactcentrum
1.7.1

Eisen

Naam (en code)

Omschrijving

Prioriteit

FNC.1.1 Geboorte
FNC.1.1.2 Meenemen
erkenning ongeboren
vrucht

nnb
De module ondersteunt dat gegevens van een
MH
erkenning ongeboren vrucht hergebruikt kunnen
worden.
Bovendien: Indien bij de aangifte van een
geboorte sprake is van een erkenning ongeboren
vrucht moet dit aangegeven kunnen worden.
Er is een eerdere erkenning ongeboren vrucht
waarvan de gegevens meegenomen/opgehaald
moeten worden en die als latere vermelding op
de geboorteakte moet worden toegevoegd.
FNC.1.1.7 Kunnen
De module ondersteunt het kunnen aangeven
MH
aangeven: Aangever is dat de aangever een ouder is.
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Naam (en code)

Omschrijving

Prioriteit

een ouder

De gegevens van de ouder worden daarmee
automatisch bij de oudergegevens ingevuld.
De module ondersteunt:

MH

FNC.1.1.10 Bij
geboorteaangifte:
naamskeuze pre-fill

•
•
•

Dat aangegeven kan worden dat gelijk
met de geboorteaangifte naamskeuze
moet worden gedaan.
Gecontroleerd wordt of naamskeuze nog
mogelijk is (zie ook FNC.2.1.1 Controle
naamskeuze).
als bij geboorteaangifte naamskeuze is
geselecteerd en indien naamskeuze nog
mogelijk is, naamskeuze vooraf wordt
ingevuld met pre-fill waarden (zie ook:
FNC.2.1.3 Tonen standaardwaarde
naamskeuze).

Toelichting pre-fill waarden:

•
•
•
•

Indien het gaat om het eerste kind en de
ouders zijn getrouwd de geslachtsnaam
van de vader
Indien niet het eerste kind de eerder
gekozen geslachtsnaam
Indien er alleen een moeder is
(juridisch) de geslachtsnaam van de
moeder
Indien er een erkenning ongeboren
vrucht, gekozen geslachtsnaam.

Er moet altijd afgeweken kunnen worden van de
vooraf ingevulde naamskeuze.
FNC.1.1.11 Controle
(tijdens de registratie van voornaamgegevens)
voornaam komt voor
Indien een of meerdere voornamen als
als gangbare
achternaam voorkomt en niet bekend staat als
achternaam
gangbare voornaam (bijvoorbeeld Dingeman)
wordt dit gesignaleerd.
Indien op basis van deze signalering de
voornaam geweigerd wordt zal deze signalering
(reden) worden meegenomen in een
weigeringsbesluit.
FNC.1.1.14 Keuze
De module ondersteunt dat bij de keuze voor
voor: Aangifte van een Aangifte van een vondeling de volgende
vondeling
mogelijkheden beschikbaar zijn:

•

CH

MH

gegevens van de ouders ontbreken.

Procesinformatie:
Indien de geboorte van een vondeling wordt
aangegeven geldt het volgende:

•

De burgemeester van de gemeente waar
het kind gevonden is doet aldaar
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Naam (en code)

Omschrijving

•
•
•

FNC.1.1.15 Keuze
voor: Erkenning bij
aangifte geboorte

aangifte (is de aangever)
De gemeente die de geboorteaangifte
verwerkt maakt een geboorteakte op
(hierin worden geen ouders opgenomen)
De vondeling krijgt in de BRP een
onbekende moeder en heeft juridisch
geen vader
De gemeente waar de vondeling adres
heeft schrijft het kind in de BRP in via
eerste inschrijving. BRP zorgt ervoor dat
de gemeente die de eerste inschrijving
(op basis van verblijf en adres) moet
doen op de hoogte wordt gebracht.

De module ondersteunt dat bij de keuze voor
Erkenning bij aangifte geboorte de volgende
mogelijkheden beschikbaar zijn:

•

•

FNC.1.1.16 Keuze
voor: Ontbrekende
geboorteakte

Prioriteit

MH

Bij de registratie van een geboorte kan
aangegeven worden dat er ook een
erkenning plaatsvindt. De module
ondersteunt dat in dat geval ook een
erkenningsakte opgemaakt kunnen
worden.
Hergebruik van geboorteakte gegevens
bij de erkenningsakte gegevens.

Van de akte van erkenning wordt een latere
vermelding opgemaakt die aan de geboorteakte
wordt toegevoegd.
De module ondersteunt dat bij de keuze voor
Ontbrekende geboorteakte de volgende
mogelijkheden beschikbaar zijn:

•

•

MH

De module controleert of er met de
bekende gegevens niet toch een
registratie of een geboorteakte aanwezig
is
In geval van een akte van inschrijving
ontbrekende geboorteakte hoeft geen
aangever opgegeven te worden (en
opgehaald/gecontroleerd) in de BRP.

Toelichting:
Er moet wel gekeken worden of er al een
geboorteakte is en/of het kind al is ingeschreven
in de BRP. De volgende stappen zijn mogelijk:

•
•

Er is nog geen geboorteakte en nog geen
inschrijving in de BRP: volgt het
standaard geboorteproces
Er is nog geen geboorteakte maar wel
een inschrijving in de BRP: opmaken
geboorteakte (standaard) en indien de
Pagina 19 van 39

| Definitief | Burgerzaken modules - Afstamming | 23-04-2013

Naam (en code)

Omschrijving

•
•

FNC.1.1.17 Kunnen
ingeven reden tardief

Prioriteit

gegevens in de BRP afwijken
actualiseren BRP
Er is al een geboorteakte maar nog geen
inschrijving in de BRP.
Er is al een geboorteakte en een
inschrijving in de BRP: doorhalen van de
geboorteakte (zie generieke
beschrijving) en opmaken van een
nieuwe geboorteakte (inclusief
actualisatie BRP) conform het standaard
geboorteproces of verbeteren
geboorteakte (zie generieke
beschrijving).

De module ondersteunt de registratie van de
reden van een tardieve aangifte.

MH

Indien de aangifte van een geboorte tardief is
moet ook de reden daarvan worden
geregistreerd.
Deze reden komt op de kennisgeving aan de
Officier van Justitie terecht.

FNC.1.1.18
Medeondertekenaar
verplicht bij
naamskeuze

FNC.1.1.19 Medische
verklaring geslacht

(zie ook:
FNC.1.1.22 Signaal indien aangifte tardief en
FNC.1.1.17 Kunnen ingeven reden tardief)
De module ondersteunt dat bij naamskeuze de
module signaleert dat er medeondertekening
nodig (en mogelijk) is van de moeder.
Als er gelijk met de geboorteaangifte een
naamskeuze wordt gedaan dan moet de moeder
mede de geboorteakte ondertekenen.
In dat geval wordt de naamskeuze op de
geboorteakte vermeld.
De module ondersteunt dat indien een medische
verklaring geslacht wordt aangeleverd:

•
•
•
•
•

MH

MH

De geboorteakte kan worden
doorgehaald
Een nieuwe akte opgemaakt kan worden
(eventueel) naamskeuze mogelijk is.
(eventueel) Voornaamskeuze mogelijk
is.
De termijbewaking opgeheven kan
worden (zie ook FNC.1.1.9 Bewaking
geslacht onbekend)

Procesinformatie:
Indien binnen 3 maanden na de geboorte een
medische verklaring wordt overlegd waaruit het
geslacht van het kind blijkt wordt een nieuwe
geboorteakte opgemaakt. De "oude"
geboorteakte wordt doorgehaald.
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Naam (en code)

Omschrijving

•

•

FNC.1.1.20
Ondersteuning
meerlingen

Prioriteit

Het is dan mogelijk (indien gewenst)
opnieuw naamskeuze te doen (binnen de
wettelijke regels) en nieuwe voornamen
te kiezen (module naam en geslacht).
Indien uit de medische verklaring blijkt
dat het geslacht niet te bepalen is wordt
op de geboorteakte vermeld dat het
geslacht niet is vast te stellen.

Als geen medische verklaring binnen de gestelde
termijn is overlegd wordt een nieuwe
geboorteakte opgemaakt waarin vermeld wordt
dat het geslacht niet is vast te stellen.
De module ondersteunt de aangifte van
SH
meerlingen. Dit betekent:

•
•
•
•

Aangifte van meerlingen wordt als één
procedure/handeling gezien
Hergebruik van eerder ingevoerde en/of
geselecteerde gegevens (bijvoorbeeld
ouders)
naamskeuze eerste kind geldt voor elk
volgend kind
Akten kunnen gelijktijdig worden geprint
en kunnen na controle gelijktijdig
gepasseerd worden.

FNC.1.1.21 Signaal bij
ontbreken tijdstip
geboorte

Indien het geboortetijdstip niet is ingevuld,
MH
signaleert de module dit. De signalering mag
niet blokkerend werken.Het geboortetijdstip mag
leeg gelaten worden.

FNC.1.1.22 Signaal
indien aangifte tardief

De module ondersteunt de signalering dat een
aangifte van geboorte tardief is en dat een
kennisgeving aan de Officier van Justitie
verstuurd zal worden.

MH

(zie ook:
FNC.1.1.22 Signaal indien aangifte tardief en
FNC.1.1.17 Kunnen ingeven reden tardief)
FNC.1.1.27 Vragen om De module ondersteunt bij de geboorteaangifte
MH
geheimhouding
dat, indien bij een ouder geheimhouding is
geregistreerd, de vraag wordt gesteld of ook het
verzoek geheimhouding voor het kind moet
worden gedaan.
Indien JA dan het proces [geheimhouding]
starten (zie module Documenten en Verzoeken).
In dat geval wordt aan de zaak een extra proces
toegevoegd (geheimhouding) dit proces wordt
ook in de BRP gemuteerd.
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Omschrijving

Prioriteit

Dit proces dient geintegreerd uitgevoerd te
kunnen worden met afstamming.
FNC.1.2 Erkenning
FNC.1.2.2 Beslisboom
erkenning

nnb
Indien een erkenning moet worden vastgelegd
CH
ondersteunt de module de gebruiker middels een
beslisboom erkenning (op basis van de Wet
conflictenrecht afstamming en de regels rondom
nationaliteit, naamskeuze).
FNC.1.2.5 Keuze voor: De module ondersteunt dat bij de keuze voor
MH
Erkenning na
Erkenning na geboorteaangifte de volgende
geboorteaangifte
mogelijkheden beschikbaar zijn:

•
•
•
•
•
•

Hergebruik van ouder gegevens
Hergebruik van de kindgegevens
Controle toestemming van de moeder
(module geeft signaal)
Controle toestemming van kind (12 jaar
en ouder), (module geeft signaal)
Controle Erkenner ouder dan 16 jaar,
(module geeft signaal)
Controle aanwezigheid rechtsgeldig
document. (module geeft signaal)

Procesinformatie:
Als de ouders niet getrouwd zijn en erkenning
heeft nog niet plaats gevonden kan na de
geboorteaangifte alsnog een erkenningsakte
worden opgemaakt.
De erkenning wordt in dat geval tevens een
latere vermelding op de geboorteakte.
De toestemming moet vastgelegd worden.
Voorwaarden:

•
•
•
•
•

Moeder fysiek aanwezig (bij erkenning
van een kind jonger dan 16 jaar)
Schriftelijke toestemming moeder
toegestaan.
Schriftelijke toestemming (of
aanwezigheid) kind indien deze 12 jaar
en ouder is
Erkenner is 16 jaar of ouder
Erkenning op basis van een notariele
akte of rechtsgeldige erkenning in het
buitenland of vervangende toestemming
van de rechtbank.

Uitstap naar naamskeuze (module Naam en
geslacht) en nationaliteit (module Nationaliteit).
Toegepast recht moet vastgelegd worden.
FNC.1.2.6 Keuze voor: De module ondersteunt dat bij de keuze voor
Erkenning ongeboren
Erkenning ongeboren vrucht de volgende
vrucht
mogelijkheden beschikbaar zijn:

MH
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Naam (en code)

Omschrijving

Prioriteit

• Indien een erkenning ongeboren vrucht wordt
gedaan moet er een relatie gelegd worden
tussen de moeder en de erkenner.
• Brondocumenten worden opgeslagen
(erkenningsakte) zodat bijvoorbeeld de
(toegepaste) nationaliteit geregistreerd en
opgevraagd kan worden.
Opmerking pas bij de (eventuele) geboorte
wordt (volgens toegepast recht) de nationaliteit
en naamskeuze bepaald.
Zie ook de eisen:
• FNC.2.4.3 Controle naamskeuze
• FNC.2.4.2 Tonen standaardwaarde
naamskeuze
FNC.1.2.7 Keuze voor: De module ondersteunt dat bij de keuze voor
Vernietiging erkenning Vernietiging erkenning (ongeboren vrucht) de
(ongeboren vrucht)
volgende mogelijkheden beschikbaar zijn:

•
•
•
•
•
•

FNC.1.2.8 Verklaring
(en vastlegging)
ongehuwd

MH

De relatie erkenning ongeboren vrucht
wordt getoond en wordt verwijderd.
Gemuteerde relaties worden getoond en
worden verwijderd.
(eventueel) naamskeuze (relatie)
worden verwijderd.
(eventueel) Naam kan worden
aangepast (module geeft voorstel obv
oorspronkelijke waarde).
(eventueel) Nationaliteit kan worden
aangepast (module geeft voorstel obv
oorspronkelijke waarde).
De erkenning kan vernietigd worden, de
relatie ongedaan worden gemaakt.

Een eerdere erkenning (ongeboren vrucht)kan
middels een rechterlijke uitspraak vernietigd
worden.
De module ondersteunt dat expliciet vastgelegd
kan worden dat de persoon ongehuwd is ten
tijde van erkenning.

SH

Toelichting: Indien er sprake is van een
erkenning en de vader woont in het buitenland
moet deze een verklaring "ongehuwd zijn"
kunnen overleggen. Dit wordt vastgelegd. Dit
hoeft niet als de erkenning wordt vastgelegd op
basis van een rechterlijke uitspraak.
Indien de vader geen verklaring "ongehuwd zijn"
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Omschrijving

Prioriteit

kan overleggen kan ter plekke een verklaring
worden opgemaakt welke door de vader wordt
ondertekend.
(verklaring onder ede, zie module overig)
FNC.1.3 Adoptie
FNC.1.3.1 Keuze voor: De module ondersteunt dat bij de keuze voor
Adoptie
Adoptie de volgende mogelijkheden beschikbaar
zijn:

•
•

•

•

nnb
MH

Een adoptie wordt vastgelegd op basis
van een rechterlijke uitspraak of
buitenlands brondocument.
Op basis van de kindgegevens worden
de oorspronkelijke ouders opgehaald
(relatie wordt verbroken tenzij er sprake
is van zwakke adoptie) en kunnen de
nieuwe ouders worden opgegeven.
De geslachtsnaam en de voornamen
kunnen aangepast worden conform weten regelgeving (en staan vaak vermeld
in de beschikking).
Nationaliteit kan ook aangepast worden.
Zie hiervoor de betreffende modules.

Opmerking: Indien het kind in het buitenland is
geboren (en geadopteerd in verdragsland) valt
dit buiten de module Afstamming en vindt
inschrijving plaats via de module Migratie, 1e
inschrijving.
Aanname: We nemen aan dat Bureau Landelijke
Taken van Den Haag met de
burgerzakenmodules werken. Met deze aanname
vindt de registratie van een Nederlandse
rechterlijke uitspraak van de adoptie, van een in
het buitenland geboren kind, via de module
Afstamming plaats.
FNC.1.3.4 Keuze voor: De module ondersteunt dat bij de keuze voor
MH
Herroeping adoptie
Herroeping adoptie de volgende mogelijkheden
beschikbaar zijn:

•

•
•

De situatie zoals deze bestond voor de
adoptie moet in oorspronkelijke staat
worden gebracht. De module geeft aan
welke andere processen zijn
aangeroepen ten tijde van de registratie
van de adoptie.
Module geeft voorstel van de gegevens
obv oorspronkelijke waarden
Hergebruik van gegevens voor de aan te
roepen processen (mogelijk
naamskeuze, nationaliteit, gezag,
reisdocumenten en Voornaam wijzigen)

Op basis van een gerechtelijke uitspraak kan
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Naam (en code)

FNC.1.3.5
Ondersteuning Sterke
of zwakke adoptie

Omschrijving

een eerder doorgevoerde adoptie ongedaan
worden gemaakt. De situatie zoals deze bestond
voor de adoptie moet weer hersteld worden.
Let daarbij ook op naamskeuze, nationaliteit,
gezag en reisdocumenten en voornamen.
N.B. De adoptie heeft geen terugwerkende
kracht.
Zie ook generiek ongedaan maken.
De module ondersteunt dat er aangegeven kan
MH
worden dat de adoptie sterk of zwak is.
Op basis van onderstaande gegevens kan
bepaald worden of er sprake is van een sterke of
zwakke adoptie:

•

•

•

FNC.1.3.7 Beslisboom
adoptie

Prioriteit

Het te adopteren kind is in Nederland
geboren. Adoptie vindt plaats op basis
van een uitspraak van de rechtbank. Er
is sprake van een sterke adoptie.
Het te adopteren kind is in het
buitenland geboren en er is een verdrag
met dat land. Op basis van een
buitenlands brondocument wordt het
kind ingeschreven in de BRP (via de
gemeente Den Haag). Op basis van die
inschrijving kan later de adoptie worden
vastgelegd. Als dit een zwakke adoptie is
dan kan op basis van een uitspraak van
de rechtbank kan de zwakke adoptie
omgezet worden in een sterke adoptie.
Het te adopteren kind is in het
buitenland geboren en er is geen
verdrag met dat land. Op basis van een
buitenlands brondocument wordt het
kind ingeschreven in de BRP zonder
ouders. Na uitspraak van een rechtbank
(verklaring van recht of nieuwe adoptie)
wordt de adoptie vastgelegd (door de
gemeente Den Haag).

Sterk: familierechtelijke betrekking met de
biologische ouders wordt geheel verbroken. Er
worden familierechtelijke betrekking opgevoerd
met de nieuwe ouders.
Zwak: familierechtelijke betrekkingen met een of
beide van de oorspronkelijke ouder(s) blijft
bestaan en er komen familierechtelijke
betrekkingen met de adoptief ouders bij.
De module ondersteunt de gebruiker door het
SH
aanbieden van een beslisboom waardoor de
gebruiker via eenvoudige keuze kan controleren
of aan de voorwaarden van een adoptie wordt
voldaan.
Toelichting:
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•

•

•

Prioriteit

(uitspraak buitenland) Indien land van
adoptie een verdragsland is dan zal de
adoptie via Migratie, 1e inschrijving
moeten plaatsvinden.
(uitspraak buitenland) Geen
verdragsland, rechterlijke uitspraak van
Nederlandse rechtbank (verklaring van
recht, adoptie uitspraak)
Adoptie in Nederland uitgesproken.

(zie ook:
• FNC.1.3.1 Keuze voor: Adoptie
• FNC.1.3.6 Inzicht in verdragslanden
• FNC.1.3.5 Ondersteuning Sterke of zwakke
adoptie
FNC.1.4 Ontkenning
FNC.1.4.2 Keuze voor: De module ondersteunt dat bij de keuze voor
Ontkenning
Ontkenning vaderschap (door moeder) de
vaderschap (door
volgende mogelijkheden beschikbaar zijn:
moeder)

•
•
•
•
•
•
•

nnb
MH

Module signaleert of de vastlegging
binnen een jaar na geboorte plaatsvindt.
Verwijdering van relatie van de vader (in
sommige gevallen eveneens de start van
een relatie met de nieuwe vader).
(eventueel) kunnen aanpassen
nationaliteit
(eventueel) kunnen aanpassen
naamskeuze
(eventueel) kunnen aanpassen naam
Mogelijkheid tot antedateren:
Ontkenning vaderschap werkt terug tot
aan moment van geboorte.
Opmaken akte ontkenning.

Procesinformatie:
Binnen een jaar na geboorte kan een ontkenning
vaderschap (door moeder)worden vastgelegd.
De relatie met de vader wordt dan verwijderd.
naamskeuze, naam en nationaliteit kunnen op
basis van deze ontkenning aangepast worden
(zie bijbehorende modules).
Het is mogelijk een ontkenning vaderschap (door
moeder) vast te leggen voor de geboorte.
FNC.1.4.3 Keuze voor: De module ondersteunt dat bij de keuze voor
MH
Ontkenning
Ontkenning vaderschap (niet de Ontkenning
vaderschap
vaderschap door moeder) de volgende
mogelijkheden beschikbaar zijn:

•
•

Verwijdering van relatie van de vader
(eventueel) kunnen aanpassen
nationaliteit
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Omschrijving

•
•
•
•

FNC.1.6 Keuze voor:
Gegrondverklaring
betwisting van staat

FNC.6.1 Registratie
nationaliteit

MH

de gehele Gegrondverklaring betwisting
(of inroeping) van staat kan worden
uitgevoerd met de opmaak van een vrije
akte en de processen rond wijzigen
persoonsgegevens. (reden om niet
verder te specificeren is dat deze
procedure nagenoeg nooit plaatsvindt).

Op basis van een rechterlijke uitspraak kan een
Gegrondverklaring betwisting (of inroeping) van
staat worden opgemaakt.
De module ondersteunt dat bij de keuze voor
Gerechtelijke vaststelling vaderschap de
volgende mogelijkheden beschikbaar zijn:

•
•
•

FNC.2.4.2 Tonen
standaardwaarde
naamskeuze

(eventueel) kunnen aanpassen
naamskeuze
(eventueel) kunnen aanpassen naam
Mogelijkheid tot ante-dateren:
Ontkenning vaderschap werkt terug tot
aan moment van geboorte.
Opmaken latere vermelding.

naamskeuze, naam en nationaliteit kunnen op
basis van deze ontkenning aangepast worden
(zie bijbehorende modules).
Het is mogelijk een ontkenning vaderschap vast
te leggen voor de geboorte.
De module ondersteunt dat bij de keuze voor
Gegrondverklaring betwisting van staat de
volgende mogelijkheden beschikbaar zijn:

•

FNC.1.7 Keuze voor:
Gerechtelijke
vaststelling
vaderschap

Prioriteit

MH

Vastleggen relatie naar de vader.
(eventueel) Geslachtsnaam wijziging.
(eventueel) Nationaliteitwijziging.

Toelichting:
Gerechterlijke vaststelling vaderschap is
gerechtelijke uitspraak dat een man de vader
van een kind is. Afstamming tussen kind en
vader wordt vastgelegd. Optioneel kunnen (via
de respectievelijke modules) de geslachtsnaam
wijzigen of de nationaliteiten. De vader kan al
overleden zijn.
Indien een naamskeuze opgevoerd moet worden MH
wordt de meest logische geslachtsnaam getoond
(bijvoorbeeld bij gehuwden de naam van de
vader en bij ongehuwden de geslachtsnaam van
de moeder).
In geval van een aangifte geboorte ondersteunt MH
de module:
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Omschrijving

•

•
•

FNC.6.2 Berekening
nationaliteit

Op basis van de uit BRP opgehaalde
gegevens worden de mogelijke
nationaliteiten getoond (nationaliteiten
van de ouders)
Nationaliteiten kunnen toegevoegd en/of
verwijderd worden
Indien een van de ouders de
Nederlandse nationaliteit heeft krijgt het
kind dat ook (verplicht)

Bij het bepalen van de (mogelijke) nationaliteit
wordt rekening gehouden met de "3e generatie
nationaliteit berekening".
De ambtenaar moet bewust kiezen voor de
nationaliteiten (bijvoorbeeld door expliciet aan te
geven welke nationaliteit wel/niet van
toepassing zijn m.u.v. de Nederlandse
nationaliteit)
(zie ook: FNC.6.2 Berekening nationaliteit)
Een kind kan de Nederlandse nationaliteit krijgen MH
als het aan een aantal voorwaarden voldoet (3e
generatie berekening). De module signaleert
indien een kind aan deze voorwaarden voldoet.
Voorwaarden:

•

•

FNC.6.3 Signaal bij
andere nationaliteit

Prioriteit

Indien de moeder/vader in Nederland is
geboren en de moeder/vader van de
moeder/vader in Nederland woonachtig
was op het moment van de geboorte van
de moeder/moeder dan krijgt het kind
de Nederlandse nationaliteit.
Geboorte van het kind moet plaats
hebben gevonden op of na 1 april 2003.
voor die tijd speelt de grootvader geen
rol, alleen de grootmoeder.

Indien een andere nationaliteit wordt gekozen
MH
voor een kind dan dat van de ouders of kinderen
wordt dit gesignaleerd.

(zie ook FNC.6.4 Onderbouwen afwijkende
nationaliteit)
FNC.6.4 Onderbouwen Als bij de registratie van de nationaliteit (bij
MH
afwijkende nationaliteit aangifte van een geboorte) een andere
nationaliteit aangegeven wordt dan de
nationaliteit van een van de ouders of kinderen
van beide ouders dan moet dit onderbouwd
worden.
De module ondersteunt in dat geval dat verplicht
om een reden/brondocument wordt gevraagd en
dat deze geregistreerd worden.
Deze onderbouwing (reden/brondocument) is
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Omschrijving

Prioriteit

FNC.6.5 Toegepast
recht
FNC.6.6 Reden
verkrijging nationaliteit
wordt bepaald
afhankelijk van proces

zichtbaar bij volgende geboorteaangiften.
De module ondersteunt de mogelijkheid van de
vastlegging van het toegepaste recht.
De module ondersteunt dat de reden verkrijging
Nederlandse nationaliteit procesafhankelijk
wordt bepaald.
Deze wordt standaard getoond maar de
gebruiker mag daarvan afwijken.

MH
MH

Toelichting:
In een landelijke tabel staat vermeldt welke
redenen bij welk proces van toepassing zijn.
1.8

01.1.4 Uitvoeren volledigheidstoets
Naam (en code)

Omschrijving

01.1.4 Uitvoeren
volledigheidstoets

Controle of de vereiste documenten aanwezig zijn en
voldoende informatie geeft om de behandeling op te starten.
Gegevens die voor afstamming benodigd (kunnen) zijn:

•
•
•
•
•
•

Namen en geboortegegevens ouder(s) en kind(eren)
Gezag en curatele van beide ouders en kind
Adresgegevens van de ouders en kind
Nationaliteit(en) van de ouders en kind
Immigratiedata van alle betrokkenen (mogelijk van
belang bij erkenning)
Naam, adresgegevens en geboortegegevens van de
aangever

De relaties van de ouders:

•
•
•
•
•
•

Getrouwd/partnerschap of niet en met elkaar?
ex-Partners en overleden partners
(gezamenlijke) Kinderen van (beide) ouders (levend of
overleden)
Naamskeuze al gedaan? En met welk resultaat?
Erkenning (ongeboren vrucht) al gedaan? En wie is de
erkenner?
Aanwezige ontkenning vaderschap

Er kunnen meerdere redenen zijn een aangifte en/of verzoek
niet in behandeling te nemen. Bijvoorbeeld:

•
•

Identiteit kan niet vastgesteld worden
Relevante stukken ontbreken

KL Klant

De klant als persoon, of als instantie die iets verlangt van de
gemeente

KC Klantcontact

De rol die tijdens het informeren, aanvragen, of leveren van
Pagina 29 van 39

| Definitief | Burgerzaken modules - Afstamming | 23-04-2013

Naam (en code)

Omschrijving
(tussentijdse) resultaten het contact met de klant verzorgt.
Dit kan een baliemedewerker zijn, maar ook iemand in het
klantcontactcentrum

1.9

01.1.5 Registreren verzoek als zaak
Naam (en code)

Omschrijving

01.1.5 Registreren verzoek
als zaak

Bij een volledige aanvraag wordt een
ontvangstbevestiging aan de klant verstuurd of
meegegeven indien deze nog aanwezig is en kan de
aangifte als zaak geregistreerd worden.
· trigger: volledige intake
· pre-conditie: intake volledig
· post-conditie: zaak
De klant als persoon, of als instantie die iets verlangt
van de gemeente
De rol die tijdens het informeren, aanvragen, of
leveren van (tussentijdse) resultaten het contact met
de klant verzorgt. Dit kan een baliemedewerker zijn,
maar ook iemand in het klantcontactcentrum
De rol die de verbindende schakel is tussen
klantcontact (in verschillende kanalen) en
behandelend of besluitend specialist en de uitvoering
van het dienstverleningsproces coördineert

KL Klant
KC Klantcontact

DM
Dienstverleningsmanager
(Orkestrator)

1.10

01.2 Toetsen

1.11

01.2.1 Bepalen en toewijzen specialist
Naam (en code)

Omschrijving

01.2.1 Bepalen en toewijzen Aan de hand van de specifieke zaakkenmerken en
specialist
aanwezige specialisten (met specifieke expertise)
wordt bepaald welke vakspecialist een zaak in
behandeling gaat nemen.
DM
De rol die de verbindende schakel is tussen
Dienstverleningsmanager
klantcontact (in verschillende kanalen) en
(Orkestrator)
behandelend of besluitend specialist en de uitvoering
van het dienstverleningsproces coördineert

1.12

01.2.2 Toetsen aangifte
Naam (en
code)
01.2.2
Toetsen
aangifte

Omschrijving
De uit BRP opgehaalde gegevens en handmatig toegevoegde
gegevens worden gecontroleerd (visuele controle ambtenaar). De
module kan in een aantal gevallen een signaal afgeven (bijvoorbeeld
o.b.v. een controle op dubbele aangifte).
Gecontroleerd wordt bijvoorbeeld:

•

Zijn de ouders getrouwd/geregistreerd partner?
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Omschrijving

•
•
•
•
•
•
VS
Vakspecialist

1.12.1

Adresgegevens correct?
Zijn er kinderen uit deze relatie?
Is (dit kind) niet al eerder aangegeven?
Heeft erkenning al plaatsgevonden?
Heeft naamskeuze al plaatsgevonden of nog mogelijk
(afhankelijk van naamskeuze bij eerdere kinderen uit
dezelfde relatie)
etc.

De rol die verantwoordelijk is voor de vakinhoudelijke behandeling
van een aanvraag, de besluitvorming hieromtrent, of het uitvoeren
van een ander generieke procesbouwsteen

Eisen

Naam (en code)

Omschrijving

FNC.1.1 Geboorte
FNC.1.1.4 Signalering
overleden partners

nnb
De module signaleert of een overleden partner MH
tot 306 dagen voor de geboorte aanwezig is.
In dat geval is de overleden partner de vader
van het kind (mits er geen ontkenning
aanwezig is).
(tenzij een ontkenning aanwezig is) De
module wijst deze partner als vader aan van
het kind.
De module ondersteunt dat bij de keuze voor
MH
Ontkenning vaderschap (door moeder) de
volgende mogelijkheden beschikbaar zijn:

FNC.1.1.5 Signalering
ontkenning vaderschap

•

FNC.1.1.6 Signalering
toevallige geboorte

Prioriteit

Module signaleert of de vastlegging
binnen een jaar na geboorte
plaatsvindt.

De module signaleert indien een
geboorteaangifte wordt verwerkt waarbij de
ouders niet in de gemeente woonachtig zijn
(adres waar het kind wordt ingeschreven is in
een andere gemeente).

SH

Dit signaal is van belang om (o.a.) te weten
welke kennisgevingen er verstuurd dienen te
worden.

FNC.1.1.11 Controle
voornaam komt voor als
gangbare achternaam

(Aanname hierbij is dat de gemeente van
inschrijvingen de kennisgevingen versturen)
(tijdens de registratie van voornaamgegevens) CH
Indien een of meerdere voornamen als
achternaam voorkomt en niet bekend staat als
gangbare voornaam (bijvoorbeeld Dingeman)
wordt dit gesignaleerd.
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Prioriteit

Indien op basis van deze signalering de
voornaam geweigerd wordt zal deze
signalering (reden) worden meegenomen in
een weigeringsbesluit.
FNC.1.1.18
De module ondersteunt dat bij naamskeuze de MH
Medeondertekenaar
module signaleert dat er medeondertekening
verplicht bij naamskeuze nodig (en mogelijk) is van de moeder.
Als er gelijk met de geboorteaangifte een
naamskeuze wordt gedaan dan moet de
moeder mede de geboorteakte ondertekenen.
In dat geval wordt de naamskeuze op de
geboorteakte vermeld.
FNC.1.1.21 Signaal bij
Indien het geboortetijdstip niet is ingevuld,
MH
ontbreken tijdstip
signaleert de module dit. De signalering mag
geboorte
niet blokkerend werken.Het geboortetijdstip
mag leeg gelaten worden.
FNC.1.1.22 Signaal
indien aangifte tardief

FNC.1.1.23 Signalering
briefadreshouder

FNC.1.2 Erkenning
FNC.1.2.2 Beslisboom
erkenning

FNC.1.2.3 Controle
voorwaarden erkenning

De module ondersteunt de signalering dat een
aangifte van geboorte tardief is en dat een
kennisgeving aan de Officier van Justitie
verstuurd zal worden.
(zie ook:
FNC.1.1.22 Signaal indien aangifte tardief en
FNC.1.1.17 Kunnen ingeven reden tardief)
De module signaleert indien de moeder
briefadreshouder is of indien het kind wordt
ingeschreven op het adres van de vader en de
vader is briefadreshouder.

MH

SH

nnb
Indien een erkenning moet worden vastgelegd CH
ondersteunt de module de gebruiker middels
een beslisboom erkenning (op basis van de
Wet conflictenrecht afstamming en de regels
rondom nationaliteit, naamskeuze).
De module ondersteunt:
MH
Bij aangifte geboorte:

•

•

•

Indien er bij het verwerken van de
aangifte van een geboorte sprake is
van een erkenning ongeboren vrucht
controleert de module of deze relatie
daadwerkelijk aanwezig is en toont
deze.
Indien de relatie niet gevonden is
krijgt de gebruiker de mogelijkheid
alsnog de noodzakelijke
erkenninggegevens toe te voegen
Indien de relatie gevonden wordt maar
de erkenner wijkt af van de
echtgenoot van de moeder signaleert
de module dit.
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Naam (en code)

Omschrijving

Prioriteit

Aangifte erkenning ongeboren vrucht:

•

Indien er een erkenning ongeboren
vrucht wordt aangevraagd controleert
de module of er al een erkenning
ongeboren vrucht aanwezig is.

Aangifte erkenning bij geboorte:

•

Indien er sprake is van een erkenning
bij geboorte controleert de module of
er niet al sprake is van een erkenning
ongeboren vrucht. Indien aanwezig
signaleert de module dit.

In alle gevallen:

•

•

De module controleert of er niet al
sprake is van een huwelijk of
ondertrouw. Indien dat wel zo is
signaleert de module dit.
Indien een immigratiedatum aanwezig
is wordt deze ook getoond.

FNC.1.2.8 Verklaring (en De module ondersteunt dat expliciet
vastlegging) ongehuwd
vastgelegd kan worden dat de persoon
ongehuwd is ten tijde van erkenning.

SH

Toelichting: Indien er sprake is van een
erkenning en de vader woont in het buitenland
moet deze een verklaring "ongehuwd zijn"
kunnen overleggen. Dit wordt vastgelegd. Dit
hoeft niet als de erkenning wordt vastgelegd
op basis van een rechterlijke uitspraak.
Indien de vader geen verklaring "ongehuwd
zijn" kan overleggen kan ter plekke een
verklaring worden opgemaakt welke door de
vader wordt ondertekend.
(verklaring onder ede, zie module overig)
FNC.1.3 Adoptie
FNC.1.3.6 Inzicht in
verdragslanden

FNC.1.3.7 Beslisboom
adoptie

nnb
De module ondersteunt dat wordt aangegeven MH
dat het land van adoptie wel of niet een
verdragsland is.
Toelichting: Indien het land geen verdragsland
is, is er een rechterlijke uitspraak nodig.
De module ondersteunt de gebruiker door het SH
aanbieden van een beslisboom waardoor de
gebruiker via eenvoudige keuze kan
controleren of aan de voorwaarden van een
adoptie wordt voldaan.
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Omschrijving
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Toelichting:

•

•

•

(uitspraak buitenland) Indien land van
adoptie een verdragsland is dan zal de
adoptie via Migratie, 1e inschrijving
moeten plaatsvinden.
(uitspraak buitenland) Geen
verdragsland, rechterlijke uitspraak
van Nederlandse rechtbank (verklaring
van recht, adoptie uitspraak)
Adoptie in Nederland uitgesproken.

(zie ook:
• FNC.1.3.1 Keuze voor: Adoptie
• FNC.1.3.6 Inzicht in verdragslanden
• FNC.1.3.5 Ondersteuning Sterke of zwakke
adoptie
FNC.1.4 Ontkenning
FNC.1.4.1 Controle
De module ondersteunt een signalering indien
voorwaarden ontkenning een ontkenning vaderschap door moeder
vaderschap door moeder wordt aangevraagd die buiten de wettelijke
termijn valt.
(overlijden echtgenoot binnen 306 dagen voor
geboorte, aangifte binnen 1 jaar na geboorte)
FNC.6.2 Berekening
Een kind kan de Nederlandse nationaliteit
nationaliteit
krijgen als het aan een aantal voorwaarden
voldoet (3e generatie berekening). De module
signaleert indien een kind aan deze
voorwaarden voldoet.
Voorwaarden:

•

•

FNC.6.3 Signaal bij
andere nationaliteit

FNC.6.5 Toegepast recht

nnb
MH

MH

Indien de moeder/vader in Nederland
is geboren en de moeder/vader van de
moeder/vader in Nederland
woonachtig was op het moment van
de geboorte van de moeder/moeder
dan krijgt het kind de Nederlandse
nationaliteit.
Geboorte van het kind moet plaats
hebben gevonden op of na 1 april
2003. voor die tijd speelt de
grootvader geen rol, alleen de
grootmoeder.

Indien een andere nationaliteit wordt gekozen
voor een kind dan dat van de ouders of
kinderen wordt dit gesignaleerd.
(zie ook FNC.6.4 Onderbouwen afwijkende
nationaliteit)
De module ondersteunt de mogelijkheid van
de vastlegging van het toegepaste recht.

MH

MH
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FNC.6.6 Reden
verkrijging nationaliteit
wordt bepaald
afhankelijk van proces

De module ondersteunt dat de reden
verkrijging Nederlandse nationaliteit
procesafhankelijk wordt bepaald.
Deze wordt standaard getoond maar de
gebruiker mag daarvan afwijken.

MH

Toelichting:
In een landelijke tabel staat vermeldt welke
redenen bij welk proces van toepassing zijn.
1.13

01.2.3 Registreren aanvullende gegevens
Naam (en code)
01.2.3 Registreren
aanvullende
gegevens
VS Vakspecialist

1.14

Omschrijving

De rol die verantwoordelijk is voor de vakinhoudelijke
behandeling van een aanvraag, de besluitvorming
hieromtrent, of het uitvoeren van een ander generieke
procesbouwsteen

01.2.4 Buiten behandeling stellen
Naam (en code)
01.2.4 Buiten
behandeling
stellen

VS Vakspecialist

Omschrijving
trigger:
pre-conditie:
post-conditie:
De rol die verantwoordelijk is voor de vakinhoudelijke
behandeling van een aanvraag, de besluitvorming hieromtrent,
of het uitvoeren van een ander generieke procesbouwsteen

1.15

01.3 Opmaken brondocument

1.16

01.3.1 Bepalen en toewijzen specialist
Naam (en code)

Omschrijving

01.3.1 Bepalen en toewijzen Aan de hand van de specifieke zaakkenmerken en
specialist
aanwezige specialisten (met specifieke expertise)
wordt bepaald welke vakspecialist een zaak in
behandeling gaat nemen.
DM
De rol die de verbindende schakel is tussen
Dienstverleningsmanager
klantcontact (in verschillende kanalen) en
(Orkestrator)
behandelend of besluitend specialist en de uitvoering
van het dienstverleningsproces coördineert
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1.17

1.18

01.3.2 Opmaken brondocument
Naam (en code)

Omschrijving

01.3.2 Opmaken
brondocument

Op basis van de opgehaalde gegevens en aangevulde gegevens
(ouders, aangever) kunnen de brondocumenten (akten etc.)
opgemaakt worden.

VS Vakspecialist

De rol die verantwoordelijk is voor de vakinhoudelijke
behandeling van een aanvraag, de besluitvorming hieromtrent,
of het uitvoeren van een ander generieke procesbouwsteen

01.3.3 Ondertekenen akte
Naam (en code)
01.3.3
Ondertekenen
brondocument
KL Klant

KC Klantcontact

1.19

Omschrijving

De klant als persoon, of als instantie die iets verlangt van de
gemeente
De rol die tijdens het informeren, aanvragen, of leveren van
(tussentijdse) resultaten het contact met de klant verzorgt. Dit
kan een baliemedewerker zijn, maar ook iemand in het
klantcontactcentrum

01.3.4 Versturen dubbelen
Naam (en code)
01.3.3
Ondertekenen
brondocument
VS Vakspecialist

Omschrijving

De rol die verantwoordelijk is voor de vakinhoudelijke
behandeling van een aanvraag, de besluitvorming hieromtrent,
of het uitvoeren van een ander generieke procesbouwsteen

1.20

01.4 Verwerken

1.21

01.4.1 Bepalen en toewijzen specialist
Naam (en code)

Omschrijving

01.4.1 Bepalen en toewijzen Aan de hand van de specifieke zaakkenmerken en
specialist
aanwezige specialisten (met specifieke expertise)
wordt bepaald welke vakspecialist een zaak in
behandeling gaat nemen.
DM
De rol die de verbindende schakel is tussen
Dienstverleningsmanager
klantcontact (in verschillende kanalen) en
(Orkestrator)
behandelend of besluitend specialist en de uitvoering
van het dienstverleningsproces coördineert
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1.22

01.4.2 Verwerken aangifte in BRP
Naam (en code)

Omschrijving

01.4.2 Verwerken
aangifte in BRP
VS Vakspecialist

De gegevens worden verwerkt in de BRP. Het resultaat van de
bewerking wordt getoond aan de gebruiker.
De rol die verantwoordelijk is voor de vakinhoudelijke
behandeling van een aanvraag, de besluitvorming hieromtrent,
of het uitvoeren van een ander generieke procesbouwsteen

1.23

01.5 Leveren

1.24

01.5.1 Bepalen en toewijzen specialist
Naam (en code)

Omschrijving

01.5.1 Bepalen en toewijzen Aan de hand van de specifieke zaakkenmerken en
specialist
aanwezige specialisten (met specifieke expertise)
wordt bepaald welke vakspecialist een zaak in
behandeling gaat nemen.
DM
De rol die de verbindende schakel is tussen
Dienstverleningsmanager
klantcontact (in verschillende kanalen) en
(Orkestrator)
behandelend of besluitend specialist en de uitvoering
van het dienstverleningsproces coördineert
1.25

01.5.2 Versturen afschrift aan klant
Naam (en code)

Omschrijving

01.5.2 Versturen
afschrift aan de
klant

De afschrift van de mutatie aan de klant wordt overhandigd of
verstuurd.
· trigger:
· pre-conditie:
· post-conditie:
De rol die tijdens het informeren, aanvragen, of leveren van
(tussentijdse) resultaten het contact met de klant verzorgt. Dit
kan een baliemedewerker zijn, maar ook iemand in het
klantcontactcentrum
De klant als persoon, of als instantie die iets verlangt van de
gemeente

KC Klantcontact

KL Klant

1.26

01.5.3 Versturen kennisgeving
Naam (en
code)

Omschrijving

01.5.3 Versturen De benodigde kennisgevingen worden verstuurd.
kennisgeving
· trigger:
· pre-conditie:
· post-conditie:
KC Klantcontact

De rol die tijdens het informeren, aanvragen, of leveren van
(tussentijdse) resultaten het contact met de klant verzorgt. Dit
kan een baliemedewerker zijn, maar ook iemand in het
klantcontactcentrum
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1.26.1

Eisen

Naam (en code)
FNC.1.1 Geboorte
FNC.1.1.6 Signalering
toevallige geboorte

Omschrijving

Prioriteit
nnb
SH

De module signaleert indien een
geboorteaangifte wordt verwerkt waarbij de
ouders niet in de gemeente woonachtig zijn
(adres waar het kind wordt ingeschreven is in
een andere gemeente).
Dit signaal is van belang om (o.a.) te weten
welke kennisgevingen er verstuurd dienen te
worden.

FNC.1.10 Leesbare
persoonslijst

FNC.1.1.12
Kennisgeving bij
tardieve aangifte

(Aanname hierbij is dat de gemeente van
inschrijvingen de kennisgevingen versturen)
De module ondersteunt de vervaardiging van
een leesbare persoonslijst en het versturen van
deze persoonslijst naar de ouder waar het kind
staat ingeschreven.

MH

(eventueel inclusief de wettelijke vereisten van
de werking van de BRP, brochure)
De module ondersteunt de herkenning van een MH
tardieve aangifte van een geboorte. De daarbij
behorende kennisgeving wordt verstuurd aan de
Officier van Justitie.
Rekening houdend met de algemene
termijnenwet is een aangifte na 3 werkdagen na
een geboorte tardief en zal een kennisgeving
naar de Officier van Justitie moeten worden
verzonden.

FNC.1.1.13
Kennisgeving naar
briefadresverlener

(zie ook:
FNC.1.1.22 Signaal indien aangifte tardief en
FNC.1.1.17 Kunnen ingeven reden tardief)
De module ondersteunt de verzending van een
kennisgeving aan de briefadresverlener (bij een
geboorte bij de ouder waarbij het kind
ingeschreven wordt op een briefadres).

FNC.1.2 Erkenning
FNC.1.2.4 Kennisgeving De module ondersteunt dat bij de erkenning
vaderschap bij
van het vaderschap een kennisgeving naar de
erkenning
ouders wordt verstuurd.

SH

nnb
MH

N.B. De erkenner krijgt niet van rechtswege het
gezag. Dit moet aangevraagd worden bij de
kantonrechter.
FNC.1.3 Adoptie
FNC.1.3.3
De module ondersteunt dat in geval van een
Kennisgevingen adoptie adoptie of herroeping van een adoptie
additioneel (naast de standaard
kennisgevingen) de volgende kennisgevingen

nnb
MH
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Omschrijving
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worden verstuurd:

•
•

•

FNC.9.13 Selectie van
AVIS kaart (of
meertalige uittreksel)

1.27

Kennisgeving aan de griffier van de
rechtsbank die de oorspronkelijke
uitspraak heeft gedaan
Kennisgeving aan de ambtenaar
burgerlijke stand van de gemeente Den
Haag die de geboorteakte en latere
vermelding van adoptie heeft
opgemaakt.
(eventueel) Kennisgeving gezagregister
bij beëindiging gezag.

De module ondersteunt de selectie een AVIS
kaart (of meertalige uittreksel) en andere
kennisgevingen in verband met overlijden (of
een huwelijk) van een vreemdeling.
Toelichting: Op basis van (internationale)
afspraken is er een overzicht van de landen die
een kennisgeving dienen te ontvangen als er
een huwelijks- of overlijdensakte wordt
opgemaakt.
(het overzicht met landen en afspraken niet
opgenomen in de eis zelf. Is wel beschikbaar).

MH

01.5.4 Afronden en archiveren zaak
Naam (en code)

Omschrijving

01.5.4 Archiveren

Brondocumenten worden gescand en opgeslagen. De
zaak wordt afgesloten.
De rol die de verbindende schakel is tussen
klantcontact (in verschillende kanalen) en
behandelend of besluitend specialist en de uitvoering
van het dienstverleningsproces coördineert

DM
Dienstverleningsmanager
(Orkestrator)
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