
Prod uctf iche

 Moderne look & feel

  Uitgebreide  
opzoekmogelijkheden

 Dossierstatussen

  Wegwijzer voor starten 
van nieuwe dossiers

 Moderne rapportering

Wat is het?
Burgerlijke Stand.net is één van de drie pijlers in onze suite voor Burgerzaken. 
De toepassing is dynamisch instelbaar zodat uw virtuele registers 
overeenstemmen met uw papieren registers.

Om een dossier zo correct en volledig mogelijk op te starten, gebruiken we elke 
beschikbare bron om persoonsgegevens op te halen (lokaal bevolkingsbestand, 
rijksregister, de (kids-)eID of e-Birth). 

Elk dossier heeft een duidelijke structuur, de gegevens staan logisch 
gegroepeerd en uitzonderingen kunnen eenvoudig toegevoegd worden.

Het programma checkt zo veel mogelijk vereiste gegevens af, zowel bij het 
opslaan als bij het finaliseren van het dossier: waar mogelijk baseren we ons op 
het Belgische IPR, of op het nieuwe wetboek van de Belgische nationaliteiten …

Hoe werkt het?
Dossierstatussen:  
 
  in behandeling: aangemaakte dossiers die wachten op een antwoord  

(bv. nationaliteiten) of dossiers voor toekomstige feiten (bv. geplande 
huwelijken);

 geregistreerd: u registreert een afgewerkt dossier onmiddellijk. Registreren 
houdt in dat uw dossier een akte aflevert en dat het geklasseerd wordt in het 
register.

 afgesloten zonder gevolg: dossiers met een doorlooptijd hebben niet altijd 
een gunstig gevolg. Al die dossiers (geweigerde nationaliteitsverklaringen, 
geweigerde schijnhuwelijken …) krijgen deze status en worden genegeerd op 
lijsten, maar de info blijft wel beschikbaar ter consultatie. 

Geregistreerde dossiers waarvoor acties nodig zijn (collecte geboorten, 
bijwerking van informatietypes ...) zijn automatisch beschikbaar in de toepassing 
Bevolking.net. Pen en papier zijn overbodig: met enkele eenvoudige muisklikken 
werkt u alles af.

Ook bij de jaarafsluiting zijn geen ingewikkelde handelingen nodig om de 
aktenummering van het voorbije jaar af te sluiten en de nieuwe klaar te zetten. 
De alfabetische tafels zitten in de rapporteringsmodule, die een uniforme, 
overzichtelijke weergave geeft van het voorbije werkjaar.

Alle nodige documenten (aanvraagformulieren, overschrijvingsformulieren, akten, 
telkaarten …) zijn in de toepassing aanwezig, indien gewenst zelfs in uw eigen 
gemeentelijke huisstijl.
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Burgerl ijke Stand.net

Burgerzaken

Napoleon in een nieuw kleedje!

Kop p e l i ngen

	 Begraafplaatsen.net

	 Bevolking.net

	 M-BST

	 e-Birth

Onze su i te

	 Burgerlijke Stand.net

	 Bevolking.net

	 Begraafplaatsen.net

I nteres se i n  
Bu rger l i jke Sta nd.net?

Contacteer Peter Dewever: 
peter.dewever@remmicom.be  

of 0497 52 43 15
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