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2 INLEIDING
2.1 VOORWOORD
In dit document krijg je een algemeen overzicht van de wijzigingen in versie 3.1.2.0 van WinAbs.
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2.2 COLOFON
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3 BUITENLANDSE AKTES
3.1 NIET-GEKENDE OF ONTBREKENDE GEGEVENS
Bij de meeste buitenlandse aktes beschikken wij niet over alle gegevens om er een Belgische akte van te maken. Hieronder geven we een voorbeeld waarbij helemaal geen gegevens bekend zijn van de moeder.

1) Vergeet het vinkje “Niet-verblijfhouder” niet aan te vinken.
2) Als de persoon geen naam heeft of als de naam niet gekend is, tik je #NONAME#. Je
kunt ook de rechtermuisklik gebruiken.
3) Als de persoon geen voornaam heeft of als de voornaam niet gekend is, tik je
#NOFIRSTNAME#. Je kunt ook de rechtermuisklik gebruiken.
4) Het geslacht is verplicht aan te duiden.
5) Als de nationaliteit van een persoon niet gekend is, kun je via het brilletje zoeken
naar “onbepaald”.
6) Als je niet beschikt over een geboortedatum van een persoon, vink je “Verberg” aan.
7) Je moet wel steeds een geschatte geboortedatum ingeven. Het vinkje “Verberg”
zorgt ervoor dat deze datum niet verschijnt op de afschriften en uittreksels.
8) Als de geboorteplaats niet gekend is, tik je #UNKNOWN#. Je kunt ook de rechtermuisklik gebruiken.
9) Als het geboorteland niet gekend is, zoek je via het brilletje naar “Onbepaald”.
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4 KLEINE AANPASSINGEN
4.1 AANPASSING TEKST LAATSTE WIL
In een overlijdensdossier op het tabblad “Overlijden” was de pop-up tekst van de laatste
wil verwarrend. Die is als volgt aangepast.

4.2 NIEUWE NAAM: DEEL 1 EN DEEL 2
Als je aanvinkt dat het kind een dubbele naam krijgt, zul je het naamveld niet meer manueel kunnen ingeven. Je moet deel 1 en deel 2 eerst invoeren en het naamvuld wordt
dan automatisch aangepast.

Tip:
Je kunt de rechtermuisklik gebruiken om de naam van de moeder of vader/meemoeder
in te voegen, zonder de naam te hoeven over te typen. Zo vermijd je typfouten.

4.3 HUWELIJK: DE OUDERS VAN DE PARTNERS
Op vraag van vele gemeenten zijn de gegevens van de ouders van de partners weer toegevoegd aan de schermen van een huwelijksdossier.
Let op:
Dit is puur informatief en betekent niet dat ze in de akte worden vermeld.
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We hebben in het drukmenu een voorbeeld toegevoegd van een trouwboekje met afstamming.

4.4 EXTRA CONTROLE GESLACHT EN RIJKSREGISTERNUMMER
Als je een persoon opvraagt uit het Rijksregister en je verandert nadien (per ongeluk)
het geslacht, dan komt er een waarschuwing.

Let op:
Dit is geen blokkerende melding. Nadat je op <OK> klikt, moet je het geslacht manueel
aanpassen als je je misklikt zou hebben.

4.5 BIJLAGEN INTERN
In de vorige upgrade was het tabblad “Bijlagen intern” voorzien, maar er doken nog enkele problemen die we in deze versie hebben opgelost.
De bijlagen blijven nu opgeslagen en er kunnen meerdere bijlagen toegevoegd worden.

4.6 OVERLIJDEN: ADRESGEGEVENS OVERLEDENE
Naar aanleiding van de brief van de crematoria en op vraag van vele gemeenten zijn de
adresgegevens van de overledene terug toegevoegd aan de schermen van een overlijdensdossier.

De samenvoegvelden die je kunt toevoegen in jullie Word-documenten zijn de volgende:
*
*
*
*
*

“OverledeneAdresSTR”
“OverledeneAdresHNR”
“OverledeneAdresIND”
“OverledeneAdresPST”
“OverledeneAdresGEM”
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4.7 DABS-NUMMER TE ONTBINDEN HUWELIJK
Om veel voorkomende fouten te vermijden kun je het DABS-nummer van de te ontbinden huwelijksakte niet meer manueel invullen.
De huwelijksakte moet je opzoeken met de knop <DABS>.

4.8 RANGNUMMER VAN HET KIND
De velden voor het rangnummer van het kind zijn weer toegevoegd in een geboortedossier op het tabblad “Kind”.

4.9 ADRESGEGEVENS VERWIJDEREN
In verschillende dossiertypes waarbij geboorteplaats en -land kunnen worden ingegeven
of adresgegevens kunnen de velden gemakkelijk worden leeggemaakt met een rechtermuisklik.

4.10 FOUTMELDING MET “NAMEDECLARATION”
Bij het wijzigen van een naam in een geboorteakte of erkenningsakte kwam de melding
voor dat de “namedeclaration” ook aangepast moet worden. Deze foutmelding werd
opgelost.
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4.11 MATERIËLE VERGISSING – GESLACHT VAN HET KIND
De mogelijkheid om het geslacht te wijzigen werd toegevoegd bij de materiële vergissing.

Let op:
“Deze procedure van ‘materiële vergissing’ kan niet gebruikt worden om het geslacht in de akte
van geboorte te verbeteren (tenzij de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte niet
overeenkomt met de kennisgeving van de geboorte).”

4.12 ERKENNINGSAANGIFTE EN ERKENNING BIJ DE GEBOORTE
Als de erkenning bij de geboorteaangifte gebeurt, moet de erkenningsaangifte nog afzonderlijk opgemaakt en afgedrukt worden.
Er is hier een extra controle toegevoegd, omdat we gemerkt hebben dat deze aangiften
nog verkeerdelijk naar DABS werden doorgestuurd.
De knop <Mag naar DABS> werd uitgegrijsd.

Er kan wel nog altijd een stap terug via “Dossier naar vorige toestand” om de
erkenningsaangifte te kunnen archiveren.
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