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e-Loket Burgerzaken

Het Cevi/Logins e-Loket biedt de burger via uw website toegang tot het digitaal gemeente- loket. Zo 

kan hij 24/24 en 7/7 - ongeacht de openingsuren van uw diensten - informatie opvragen, elektro-

nische aanvraagformulieren invullen, afschriften, uittreksels en attesten aanvragen en het verloop 

van zijn dossier opvolgen. Dat betekent efficiënt werken voor zowel de burger als de ambtenaar.

Functionaliteiten

Een aantal belangrijke functionaliteiten zijn aanwezig binnen het e-Loket burgerzaken:

 • Digitale afhandeling van attesten en uittreksels in Burgerzaken

 • Vergaande digitalisering van aangiften en registraties in Burgerzaken

 • Volautomatische afhandeling versus afhandeling met tussenkomst in backoffice

 • Volledige integratie van de aanmeldmogelijkheden van de FAS

 • Dynamische opbouw van de formulieren met bijhorende informatieteksten

 • Mogelijkheid om de huisstijl van uw gemeentewebsite te integreren in het e-Loket

 • Uitgebreid dossieropvolgingsysteem: de burger krijgt bij een statuswijziging van zijn dossier 

automatisch een e-mail

 • Mogelijkheid om digitaal ondertekende documenten vanuit de backoffice van de verschillen-

de Cevi/Logins-toepassingen terug te sturen naar de burger

 • PDF-documenten genereren met een QR-code. Uw bevolkingsdienst hoeft niet meer tussen te 

komen en de burger krijgt de link naar zijn aangevraagde attest rechtstreeks in zijn mailbox

 • De statistische informatie wordt bijgehouden en is elk moment opvraagbaar

Naast een aanvraag voor zichzelf kan een notaris of advocaat ook een aanvraag indienen voor een 

derde. Dat geldt ook voor de ouder en de partner die een formulier kan aanvragen voor zijn/haar 

kind en partner.

Het Cevi/Logins e-Loket maakt een verschil tussen volautomatisch afgeleverde documenten en do-

cumenten die worden ondertekend met de eID van de ambtenaar. Die keuze maakt u als bestuur zelf.
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Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen 

zoals provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer 

en interlokale samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 

jaar een beroep op onze diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, 

financiën, lonen, personeelsbeheer, secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...

Cevi NV | Bisdomplein 3 | 9000 Gent | T 09 264 07 01 | contactcenter@cevi.be | www.cevi.be

Logins NV | Generaal De Wittelaan 17 B32 | 2800 Mechelen | T 015 45 48 50 | helpdesk@logins.be 
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Welke attesten?

Deze attesten kunnen volautomatisch afgeleverd worden:

 • Uittreksel historiek van adressen

 • Uittreksel historiek burgerlijke staat

 • Uittreksel bewijs van woonst

 • Uittreksel samenstelling van het gezin

 • Uittreksel inschrijving op adres

 • Uittreksel levensbewijs

 • Uittreksel nationaliteitsbewijs (enkel voor Belgen)

 • Getuigschrift van woonst voor huwelijk

 • Getuigschrift van woonst met historiek alle adressen

 • Uittreksel uit het strafregister (model 593, 595 en 596.1)

 • Afschriften en uittreksels burgerlijke stand

 • Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister met info wettelijke samenwoonst

De volgende attesten vereisen een tussenkomst:

 • Uittreksel uit het strafregister (model 596.2)

 • Aanvragen door derden

Naast de attesten en uittreksels bevolking, burgerlijke stand en strafregister biedt het Cevi/Logins 

e-Loket ook de mogelijkheid aan de burger om verschillende aanvragen in te dienen zodat de ambte-

naar de procedure kan opstarten: 

 • Een aanvraag adreswijziging

 • Een aanvraag beroepswijziging

 • Een aanvraag tot registratie laatste wil

 • Een aanvraag tot registratie orgaandonatie

 • Een aanvraag tot wettelijk samenwonen

 • Een reistoelating voor een minderjarige
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