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1 Verslag
De vergadering begon met een kort overzicht van de status van eBirth en de planning op korte termijn (tweede helft 2015).
Daarnaast werd er een overzicht gegeven van de rollout in België.
Echter het zwaartepunt in de usergroeps ligt op het bespreken van de verschillende topics aangebracht door de deelnemers.
Hieronder overlopen we deze topics en wat er is besproken geweest.

1.1

Document naamkeuze

Vanuit enkele ziekenhuizen kwam de vraag om het document voor de naamkeuze optioneel te laten afdrukken. Deze vraag werd
voorgesteld aan de gemeenten.
Het advies van de gemeenten is om dit niet te doen en het document altijd mee te laten afdrukken. Dit omdat de ziekenhuizen
vaak niet weten wanneer dit document moet meegegeven worden en wanneer niet. Het is ook niet de taak van de ziekenhuizen
om dit te doen. Bij de gemeente is men op de hoogte in welke gevallen dit document geldig is.
Er is wel voorgesteld om het huidige document aan te passen met meer informatie zodat het voor de ouders duidelijker is wat
ze moeten doen met dit document:
-

Aanduiding dat dit document geldig is enkel voor Belgen
Aanduiding dat dit document geldig is enkel voor het eerste kind
Het document moet getekend worden door beide ouders
Oplijsten welke papieren de ouders moeten meebrengen zodat dit document geldig is

Leuven stelt voor om een nieuwe versie van dit document te geven aan Fedict zodat dit gebruikt kan worden om de
webtoepassing aan te passen.

1.2

Laattijdige aangifte van geboorte

Een vraag vanuit de ziekenhuizen omtrent laattijdige aangiftes van geboortes en de rol van het ziekenhuis. Nu moet het
ziekenhuis naar de gemeente gaan en in naam van de ouders de aangifte doen. Dit kan niet aangepast worden want deze
procedure is wettelijk bepaald en om dit aan te passen zou het wettelijke kader moeten gewijzigd worden.
Dit valt buiten de scope van eBirth maar nu weet Fedict wat te antwoorden indien deze vraag opnieuw wordt gesteld.

Demografische gegevens – sociale staat

1.3

Er was onduidelijkheid over wat de betekenis is van “sociale staat” in het socio-economische formulier. De Vlaamse
gemeenschap laat weten dat dit betekent: helper/helpster, helper van een zelfstandige.

1.4

Problemen met de Cevi toepassing

Er zijn heel wat problemen met de Cevi toepassing waardoor het voor de gemeenten niet altijd even eenvoudig is om bepaalde
gegevens te registreren. Ofwel lukt het niet, ofwel is er een complexe workaround nodig.
-

1.5

Als 1 of beide ouders in het buitenland woont dan wordt de NISS code van het land ingevuld. Maar de toepassing
aanvaardt dit niet.
Wettelijk samenwonen in het geval van een echtgescheiden moeder. Er is geen mogelijkheid om de datum van
wettelijk samenwonen in te geven. De workaround is om na het aanmaken van de akte deze dan aan te passen met de
juiste datum van wettelijk samenwonen. Leuven geeft een beschrijving van het probleem.

Wettelijk samenwonen

Er zou volgens Leuven geen regelgevende grond zijn voor het wettelijk samenwonen (staat niet in KB ‘98). In de Cevi toepassing
van Leuven is er ook geen mogelijkheid om de datum van wettelijk samenwonen in te vullen. Leuven vult deze gegevens dan ook
nooit in waardoor er onjuiste statistische gegevens zijn. De vraag van Leuven aan de Vlaamse gemeenschap is om dit
reglementair op te lossen.
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Wie contacteren in geval van problemen

Het is voor de gebruikers van de eBirth toepassing niet altijd duidelijk wie ze moeten contacteren in geval van
vragen/problemen. Dit kunnen technische vragen/problemen zijn, business gerelateerd, vragen over medische/demografische
gegevens, etc.
Fedict zal op de website http://services.fedict.be een onderdeel maken waarop duidelijk staat wie wanneer dient gecontacteerd
te worden. Leuven stelt voor om deze gegevens ook te verspreiden via hun nieuwsbrief en website.

1.7

Ziekenhuis UVC Brugmann

Vanuit het UVC Brugmann worden er dagelijks foutieve kennisgevingen doorgestuurd die gecorrigeerd moeten worden. Ook
worden de kennisgevingen niet op tijd verstuurd. Fedict zal contact opnemen met UVC Brugmann om meer informatie te weten
over de mogelijk oorzaak van dit probleem.

1.8

Dubbele kennisgevingen

Soms ontvangen de gemeenten dubbele kennisgevingen met dezelfde geboortenummer. Fedict stelt voor om de details door te
sturen naar Fedict wanneer dit nog voorvalt zodat er kan onderzocht worden wat de oorzaak is.

1.9

Kwaliteit van de gegevens verstuurd vanuit ziekenhuizen verbeteren

De gemeenten willen graag dat de kwaliteit van de gegevens verstuurd vanuit de ziekenhuizen verbeteren. De ziekenhuizen
stellen de geboorte vast en het is hun taak om de juiste gegevens te voorzien. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld gebruik te
maken van de eID van de moeder/vader bij het invullen van de kennisgeving. Uit ervaring weten we dat weinig ziekenhuizen
hiervan gebruik maken.
Dit punt zou kunnen voorgelegd worden aan de Vlaamse vereniging van vroedvrouwen.
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2 Actiepunten
# Who

About

What

1
2

Leuven
Fedict

Document naamkeuze
Document naamkeuze

Een aangepast versie van het document versturen naar Fedict
Nieuwe versie van het document implementeren in de toepassing

3/2016
3/2016

3

Leuven

Problemen Cevi toepassing

Dit aankaarten bij Cevi met de Vlaamse gemeenschap en Fedict in
kopie

3/2016

4

Vlaamse
Wettelijk samenwonen
gemeenschap

Onderzoeken wat de mogelijkheid is om dit reglementair te maken

3/2016

5

Fedict

Wie contacteren

Pagina op services.fedict.be aanmaken met wie wanneer contacteren

3/2016

6

Gemeenten

Wie contacteren

Nieuwe pagina op services.fedict.be verspreiden via
nieuwsbrief/website

3/2016

7

Fedict

UVC Brugmann

UVC Brugmann contacteren ivm foutieve en laattijdige kennisgevingen

3/2016

8

Gemeenten

Dubbele kennisgevingen

Indien er dubbele kennisgevingen met zelfde geboortenummer worden
ontvangen dit doorgeven aan Fedict voor verder onderzoek

3/2016
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