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Uitgever Kluwer publiceerde in zijn nieuwsbericht JURA – nieuws van 2
januari 2014 volgende interessante nieuwsflash van Laure Lemmens :

Rijksregister bevat binnenkort informatie over afstamming
en handelingsonbekwaamheid (art. 15-20 WAV)
Het Rijksregister bevat binnenkort informatie over de afstamming en de
handelingsonbekwaamheid. Door deze gegevens te centraliseren wil de federale overheid
de toepassing van andere wetgeving vereenvoudigen. Heel wat overheidsdiensten
hebben de data immers snel nodig om bijvoorbeeld vergoedingen te betalen. De
maatregel is vooral van belang op vlak van de ziekteverzekering, kinderbijslag,
beroepsziekten, arbeidsongevallen en erfenissen.

Opname afstammingsgegevens
Van alle persoon die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters, de
vreemdelingenregisters, de registers in de diplomatieke zendingen en consulaire posten
in het buitenland of in het wachtregister bewaart het Rijksregister nu ook de
afstammingsgegevens. Meer concreet vermeldt het de ascendenten in de eerste graad en
de afstammelingen in rechtstreekse, dalende lijn in de eerste graad; ongeacht of de
afstamming tot stand komt door de geboorteakte, een gerechtelijke beslissing, een
erkenning of een adoptie.
Momenteel is deze informatie niet gecentraliseerd. Door de gegevens te harmoniseren in
het Rijksregister zullen overheidsdiensten veel eenvoudiger en sneller de nodige
opzoekingen kunnen doen. Vooral in de sociale zekerheid blijkt toegang tot de
afstammingsgegevens noodzakelijk, in het bijzonder om de verwantschap te controleren
in verband met het recht op kinderbijslag. Maar ook in het kader van de
ziekteverzekering zijn de gegevens van belang, met name om het statuut van ‘werknemer
met personen ten laste’ of van ‘persoon ten laste van een begunstigde’ te bepalen. De
opname van genealogische gegevens is daarnaast ook cruciaal voor de overheidsdiensten
die betrokken zijn bij het afhandelen van de administratieve verplichtingen bij
overlijden, voor het Fonds voor de Beroepsziekten, voor notarissen bij het openvallen
van een erfenis, enz.

Onbekwaamheidverklaringen
Naast de afstammingsgegevens zullen ook de akten en beslissingen m.b.t. de
bekwaamheid van de meerderjarige en de onbekwaamheid van de minderjarige in het
Rijksregister worden opgenomen. Daarbij wordt ook de vertegenwoordiger of de persoon
die de meerderjarige of minderjarige bijstaat, vermeld.
Notarissen zullen hierdoor sneller en makkelijker de juridische bekwaamheid kunnen
nagaan van partijen die betrokken zijn bij een authentieke akte. Dat geldt ook voor
andere instanties, denk maar aan de RVA die zo’n controle uitvoert in het kader van
beslissingen en uitbetalingen van toelagen, pensioenen en vergoedingen die moeten
gericht worden aan de wettelijke vertegenwoordiger van de sociaal verzekerde. De kennis
van de juridische onbekwaamheid is tot slot ook van belang m.b.t. betekeningen en
kennisgevingen aan personen met een voorlopige bewindvoerder.

Informatie alleen op aanvraag
De opname van de nieuwe gegevens in de Rijksregisterwet is nog maar de eerste fase om
bepaalde overheden toegang te kunnen geven tot de informatie. De precieze inhoud
zal nog verder verfijnd worden in het KB van 8 januari 2006. Bovendien zullen de
overheden en instellingen die de gegevens wensen, een aanvraag tot machtiging om
toegang te krijgen moeten indienen bij het Sectoraal Comité van het Rijksregister.

Uiterlijk vanaf 1 januari 2015
De wijziging aan de Rijksregisterwet treedt in werking op 1 januari 2015. Maar via een KB
kan voor elk nieuw gegeven een vroegere datum van inwerkingtreding worden
vastgelegd. De gemeenten zijn in elk geval verplicht om de ontbrekende gegevens aan te
vullen binnen het jaar na de inwerkingtreding.

Nog even dit… Akten van Burgerlijke Stand
Ambtenaren van de Burgerlijke Stand zullen informatie die voorkomt op een Akte van
Burgerlijke Stand (uiterlijk) vanaf 1 januari 2015 rechtstreeks op te nemen in het
Rijksregister. De regels hiervoor zullen in een later KB worden bepaald.

Federaal actieplan administratieve vereenvoudiging
De wijzigingen maken deel uit van het federaal actieplan administratieve
vereenvoudiging 2012-2015.

Bron: Wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve
vereenvoudiging (art.15-20), BS 31 december 2013.

Zie ook: Wet van 8 augustus 1993 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen, BS 21 april 1984. (Rijksregisterwet art.3)

Kluwer België | Jura - http://www.jura.be/

Conferentie van Vlaamse
Gerechtsdeurwaarders vzw
3 januari 2014

beste confrater,

betreft :

CVG-lidmaatschap werkjaar 2014

Reeds meer dan 10 jaar springt de CVG in de bres om op een proactieve manier mee
te denken en mee te werken aan de toekomst van ons beroep.
Het jaar 2014 zal gekenmerkt worden door de implementatie en integratie van het de
vernieuwde statuut van de gerechtsdeurwaarder. Een hoofdstuk van jarenlange
onzekerheid rond dit statuut wordt afgesloten. Het is nu uitkijken naar de toekomst.
Tevens blijkt er nood te zijn een vernieuwd bestuursmodel van ons korps.
Samenwerking en overleg om de kerntaken van ons beroep te consolideren zal meer
dan ooit nodig zijn.
Niet alleen is er onze legitieme plaats als exclusief uitvoeringsagent binnen de
voortschrijdende informatisering van het justitiële executierecht, maar ook de
interne hervormingen binnen de werking van het korps zullen de nodige aandacht
opeisen.
De CVG doet reeds meer dan 10 jaar op het terrein zijn inbreng in het debat.
De CVG wil nog duidelijker inhoudelijk dé antenne en spreekbuis zijn voor de
collectieve belangen van ons beroep naar het politieke en maatschappelijke veld.
De CVG blijft een open discussie- en dialoogplatform en denktank voor de toekomst
van ons beroep.
De CVG wil nog meer in dialoog treden met iedereen van jullie en de signalen
opvangen en doorgeven die de verdere uitbouw van ons gerechtsdeurwaarderambt
zullen bepalen.
Daarom is uw steun onze inzet !
We rekenen op uw daadwerkelijke ondersteuning van onze vereniging om haar nog
meer representatieve slagkracht te geven.
Met confraternele groet,
Namens de Raad van Bestuur van de CVG,
Jan Eyskens,
penningmeester

TOETREDINGSFORMULIER
CVG - LIDMAATSCHAP 2014
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Te mailen naar: kantoor@eyskens-segers.be of te faxen naar nr. 014 / 42 36 58
Ondergetekende,
M./Mevr.______:________________________________________________________________

E-mail__(**)___:_______________________________________________________________
Privé-adres(*)___ :______________________________________________________________
Postcode + Stad__:_______________________________________________________________
Kantooradres: (*) : p/a_______________________________________________________________________
Postcode + Stad__:_______________________________________________________________
onderschrijft het lidmaatschap 2014 van de vzw Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders en maakt
haar/zijn lidmaatschapsbijdrage (**)
□ nihil — 70 jaar of ouder
□ € 400 — als gerechtsdeurwaarder met + 3 j. benoemd
□ € 250 — als gerechtsdeurwaarder met -/= 3 j. benoemd
□ € 250 — als kandidaat-gerechtsdeurwaarder met + 10 j. anciënniteit
□ € 125 — als kandidaat-gerechtsdeurwaarder met — 10 j. anciënniteit en andere
over op rekening 068-2321248-65 van de vzw Conferentie van Vlaamse
Gerechtsdeurwaarders met als mededeling: "LIDGELD 2014 — (naam)".
Datum:

Handtekening:

______________

___________________

(*) het privé-adres is enkel nodig voor de wettelijke bepalingen van de vzw en zal niet meegedeeld worden aan derden. (**)
aanduiden wat van toepassing is.

** Gelieve het e-mailadres in te vullen waarop u alle CVG-mededelingen elektronisch wenst te
ontvangen.
* Uw lidmaatschap is enkel geldig na betaling van uw lidgeld.

