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Onderwerp : Pilot volledig digitale geboorteaangifte SJG Weert

Beste meneer, mevrouw,

In lijn met de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (Wet tot wijziging van
boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) en de digitaliseringagenda, hebben wij als gemeente
de ambitie om onze dienstverlening meer te digitaliseren. Dit om zo op basis van de
overheidsvisie 2020'dienstverlening: samen doen' de dienstverlening zo efficiënt mogelijk
in te richten met behoefte van de burger inachtneming. Middels deze brief willen wij u op
de hoogte stellen van de pilot die Gemeente Weeft gaat uitvoeren.

De aangifte van geboorte kan in Weert op dit moment plaatsvinden in persoon aan de
balie van het stadhuis of digitaal via de website met behulp van DigiD. Wanneer wordt
gekozen voor een digitale aangifte dan moet de aangever de akte alsnog met pen
ondertekenen aan de balie van het stadhuis of bij het geboorteloket van het St. Jans
Gasthuis (hierna : SJG).

In de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (Wet tot wijziging van boek 1

van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW)) wordt echter aangegeven dat in artikel 1:18 lid
4 BW zal worden opgenomen dat de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van
geboorte in elektronische vorm mag opmaken.

Met het besluit van L7 december 2014 tot wijziging van het besluit burgerlijke stand 1994
zal bovendien in artikel 20 lid 1 van het laatst genoemde besluit worden bepaald dat de
ambtenaar van de burgerlijke stand en de verschijnende partij de akte van geboorte niet
achtereenvolgens ondeftekenen in elkaars bijzijn. Met deze bepaling beoogt de wetgever
de geboorteakte uit te zonderen van de vereiste ondertekening door partijen, ongeacht of
de aangifte in persoon of langs elektronische weg is gedaan.

De hier bedoelde wijzigingen zijn nog niet in werking getreden. Wij starten daarom een
pilot waarbij de ondertekening van de akte gebeurt op een 'signing tablet' in het SJG.
Deze handtekening wordt digitaal in de akte ingelezen. Dit betekent een aanzienlijke
lastenvermindering voor de burger. Een uitgebreide beschrijving van de pilot is als bijlage
bij deze brief bijgevoegd.

De pilot zal worden uitgevoerd in de periode l januari 2019 tot en met 31 december 20t9.
Tussentijds zal er een evaluatie plaatsvinden en op basis hiervan zal een besluit worden
genomen over de voortzetting van de mogelijkheid tot digitaal ondertekenen van de
geboorteakte. Om u op de hoogte te houden van het verloop van de pilot ontvangen wij
graag van u contactgegevens om onze bevindingen te kunnen delen.
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Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan wel vragen over de pilot dan
kunt u contact opnemen met de teamleider, mevr. M. Weijers. ZU ¡s te bereiken middels
het telefoonnummer 0495-575 482 of via email m.weijers@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

Bijlage: Toelichting pilot volledig d le aangifte van geboorte Gemeente Weert.

A.A. ijmans



Pilot volledig digitale aangifte van geboorte Gemeente Weert

Huidige werkwijze
De aangifte van gebootte kan op dit moment plaatsvinden in persoon aan de balie van het stadhuis
of digitaal via de website met behulp van DigiD. Wanneerwordt gekozen voor een digitale aangifte
dan moet de aangever de akte alsnog met pen ondertekenen aan de balie van het stadhuis of bij
het geboorteloket van het St. lans Gasthuis (hierna: SJG).

De te verwachten wetswijziging
In het Besluit Burgerlijke stand 1994 wordt gesproken over het zetten van een handtekening. In 1994
was er nog geen mogelijkheid een handtekening digitaal te zetten. Het zetten van een handtekening
moet dan ook worden uitgelegd als het zetten van een handtekening met een pen, dus als een
zogenaamde'natte' handtekening.
In de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (Wet tot wijziging van boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek (hierna: BW)) wordt echter aangegeven dat in artikel 1:18 lid 4 BW zal worden
opgenomen dat de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van geboorte in elektronische vorm
mag opmaken.
Met het besluit van L7 december 2014 tot wijziging van het besluit burgerlijke stand 1994 zal
bovendien in artikel 20 lid 1 van het laatst genoemde besluit worden bepaald dat de ambtenaar van
de burgerlijke stand en de verschijnende partij de akte van geboorte niet achtereenvolgens
ondeftekenen in elkaars bijzijn. Met deze bepaling beoogt de wetgever de geboorteakte uit te
zonderen van de vereiste ondertekening door partijen, ongeacht of de aangifte in persoon of langs
elektronische weg is gedaan.
Deze verwachte wijzigingen zijn nog niet in werking getreden, maar zijn van belang voor de pilot. Met
de voorgestelde werkwijze wordt immers voldaan aan de momenteel nog vereiste handtekening,
maar het betreft geen zogenaamde 'natte' handtekening in het bijzijn van de ambtenaar van de
burgerlijke stand.

Oplossing
Alleen voor de ondertekening van de geboorteakte moet de aangever momenteel nog een afspraak
maken. Door de ondertekening in het SJG via een 'signing tablet' te laten verlopen kan de
aangever tijdens het elektronische aangifteproces een handtekening zetten met de 'signing pen'.
Deze handtekening wordt in de akte ingelezen. De betrokken afts of verloskundige van het SJG zal
de geboorte bevestigen middels een daarvoor opgesteld formulier welke afzonderlijk en
rechtstreeks aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt toegezonden. De geboorteaangifte
en de bevestiging van de geboorte worden vervolgens door de ambtenaar van de burgerlijke stand
geverifieerd. De ambtenaar van de burgerlijke stand print bij juistheid van de gegevens de fysieke
akte uit en ondertekent deze met een 'natte' handtekening.
Een aanzienlijke lastenvermindering voor de burger bij gebruikmaking van de digitale weg is het
feit dat hij niet meer in persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand hoeft te verschijnen,
waardoor hij geen reistijd, wachttijd en reiskosten meer hoeft te maken. Bovendien kunnen de
ouders samen aangifte doen.

Voorwaarden en eisen
Tot een volledig digitale geboorteaangifte kan worden overgegaan als en voor zover dit op een
betrouwbare en technisch verantwoorde wijze mogelijk is. Dit om het risico van identiteitsfraude,
manipulatie of oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken.

Tot een volledig digitale geboorteaangifte kan worden overgegaan als en voor zover dit op een
betrouwbare en technisch verantwoorde wijze mogelijk is. Dit om het risico van identiteitsfraude,
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De wetgever zal daarom voorwaarden en eisen stellen aan het mogelijk maken van een volledig
digitale geboorteaangifte middels DigiD in combinatie met het Burgerservicenummer. Allereerst wordt
de geboorteaangifte via de elektronische weg alleen opengesteld voor de ouders (nog gewijzigd in
werking te treden artikel 1:19e lid 1BW). Daarnaast zal het verplicht worden gesteld dat de
betrokken arts of verpleegkundige de geboofte bevestigt middels een afzonderlijk en rechtstreeks aan
de ambtenaar van de burgerlijke stand te verstrekken formulier (nog in werking te treden artikel
1:19e lid 10 en artikel 27 lid 3 Besluit burgerlijke stand 1994). Omdat artsen en verloskundigen dit
op dit moment volgens de regelgeving nog niet verplicht zijn, zijn hierover afspraken met het SJG
gemaakt.
Voor de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van de elektronische aangifte alsmede het opmaken en
deopslagvaneenakteinelektronischevormdienteropgrondvanartikel 1:18blidlBW bovendien
een systeem van gegevensverwerking te worden gebruikt dat:

a. De ambtenaar in staat stelt de juistheid van de identiteit van de aangever vast te stellen;
b. De vertrouwelijkheid van de door de aangever verstrekte gegevens waarborgt.

Voor zover wij dit op dit moment kunnen beoordelen, nemen wij voldoende maatregelen om te
kunnen voldoen aan deze systeemeisen.


