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De werkgroep « codering » heeft de opdracht om nationale richtlijnen vast te leggen voor
de niet-strafzaken.

In dit vademecum zijn enkel de burgerlijke zaken in Mach uitgeschreven.

Régine Coulon
Hoofdsecretaris Arbeidsauditoraat Waals Brabant
Juni 2022
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Opmerking :
De code 28 (evolutie van de beslissing 40) is toegewezen aan “ dossier afgesloten”.
Onder een afgesloten dossier verstaan we een dossier waarin het OM het niet nuttig acht
om een advies uit te brengen
1. Burgerlijke zaken

1.1

Nationaliteit
1.1.1 Verklaring van nationaliteit – Wet 18/06/2018

1.1.1.1 Wettelijke Basis
-

Art. 11bis WBN
Art. 12bis§1,1° WBN
Art. 12bis§1,2° WBN
Art. 12bis§1,3° WBN
Art. 12bis§1,4° WBN
Art. 12bis§1,5° WBN
Art. 17 WBN
Art. 24 WBN

1.1.1.2 Codering in Mach
Type NIZA : “NK”
Velden :
1
2
3

De aanvrager registreren als “verdachte” – 1 dossier = 1 aanvrager
Datum van verklaring registreren we in “datum van de feiten”
Datum van PV is de datum van volledigheid van het dossier. ( begindatum voor de
termijn van 4 maanden).

Indien het dossier van de ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS) onvolledig is, versturen
we de post “NOD” naar de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Artikelen : In het tabblad “niet-strafzaken / NIZA” moet je bij ‘artikel NIZA’ het juiste kiezen.

Opmerking : de conclusies worden geregistreerd als posten.
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1.1.1.3 Beslissingen1
Code Mach

Evolutie

Opmerkingen

00

Vooronderzoek

Bij inschrijving van het dossier

03

Gunstig

Positief advies

04

Ongunstig

Negatief advies

06

Beroep

De verzoeker heeft beroep aangetekend tegen het
negatief advies van het OM

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis, de verzoeker mag Belg worden

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis, de verzoeker mag niet Belg worden

54

Gunstig arrest

Er is een arrest, de verzoeker mag Belg worden

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest, de verzoeker mag niet Belg worden

56

Vonnis waartegen beroep

Indien er beroep is aangetekend tegen het vonnis

1

Onder « Beslissingen » verstaan we de evoluties die vallen onder beslissingscode 40.
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1.1.2 Vervallenverklaring
1.1.2.1 Gerechtelijke basis
-

Art 23 §1,WBN
Art 23 §2,WBN
Art 23 / 1§1,1° WBN
Art 23 / 1§1,2° WBN
Art 23 / 1§1,3°WBN
Art 23 / 2 WBN
1.1.2.2 Codering in Mach

Type NIZA : “ONTNAT”
Velden :

We geven de persoon in als “verdachte”.
We maken één dossier per verdachte.

Artikelen : In het tabblad NIZA moet je bij ‘artikel NIZA’ het juiste kiezen
Type

Code art.

Omschrijving

Artikel NIZA

23.1

art. 23§1 WBN

Artikel NIZA

23.1.1

art. 23 / 1§1,1° WBN

Artikel NIZA

23/1.2

art. 23 / 1§1,2° WBN

Artikel NIZA

23/1.3

art. 23 / 1§1,1° WBN

Artikel NIZA

23.2

art. 23§2 WBN

Artikel NIZA

23/2

art. 23 / 2 WBN

1.1.2.3 Beslissingen
1.1.2.3.1

Art 23 §1,1°WBN en Art 23 §1,2° WBN - 1 dossier per verdachte.

Code mach

Evolutie

Opmerkingen

00

Vooronderzoek

Bij het ingeven van een dossier

02

Tot Beschikking

Dossier is overgemaakt aan PG

28

Dossier Afgesloten

Het dossier wordt afgesloten, en niet overgemaakt
aan PG

54

Gunstig arrest

Er is een arrest, betrokkene mag Belg blijven

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest, de vervallenverklaring is
uitgesproken
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1.1.2.3.2 Art 23 / 1§1,1° WBN - 1 dossier per verdachte.
Code mach

evolutie

Opmerkingen

00

Vooronderzoek

Bij het ingeven van een dossier

03

Gunstig

Positief advies, de betrokkene mag Belg blijven

04

Ongunstig

Negatief advies, de betrokkene mag de Belgische
nationaliteit niet behouden.

Tussen het strafdossier en het NIZA-dossier maken we een link van het type “Niet-strafzaak”
in het tabblad “Extra”.
1.1.2.3.3 Art 23 / 1§1,2° WBN - 1 dossier per verdachte.
Code Mach

evolutie

Opmerkingen

00

Vooronderzoek

Bij het ingeven van een dossier

03

Gunstig

Positief advies, de betrokkene mag Belg blijven

04

Ongunstig

Negatief advies, de betrokkene mag de Belgische
nationaliteit niet behouden.

Tussen het strafdossier en het NIZA-dossier maken we een link van het type “Niet-strafzaak”
( in het tabblad “Extra” ).
1.1.2.3.4 Art 23 / 1§1,3°WBN 1 dossier per verdachte.
Code Mach

evolutie

Opmerkingen

00

Vooronderzoek

Bij het ingeven van een dossier

03

Gunstig

Positief advies, de betrokkene mag Belg blijven

04

Ongunstig

Negatief advies, de betrokkene mag de Belgische
nationaliteit niet behouden.

Tussen het NIZA-dossier (schijnhuwelijk) en het strafdossier maken we een link van het type
“Niet-strafzaak” ( in het tabblad “Extra” ).
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1.1.2.3.5 Art 23 / 2 WBN 1 dossier per verdachte.
Code mach

Omschrijving

Opmerkingen

00

Vooronderzoek

Bij het ingeven van een dossier

03

Gunstig

Positief advies, de betrokkene mag Belg blijven

04

Ongunstig

Negatief advies, de betrokkene mag de Belgische
nationaliteit niet behouden.

Tussen het strafdossier en het NiZA-dossier maken we een link van het type “Niet-strafzaak”
( in het tabblad Extra ).
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1.1.3 Naturalisatie
1.1.3.1 Gerechtelijke basis
Art 19 §1 WBN
Art 19 §2 WBN
1.1.3.2 Ingave in Mach
Type NIZA : “NAT”
Velden

We geven de persoon in als “verdachte”
We maken één dossier per persoon

1.1.3.3 Beslissingen
Codes mach

Beschrijving

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij het aanmaken van een dossier

03

Gunstig

Positief advies (er zijn geen redenen om zich te
verzetten tegen de naturalisatie).

04

Ongunstig

Negatief advies (er zijn redenen om zich te
verzetten tegen de naturalisatie).

De bijkomende onderzoeken gevraagd door de kamer van volksvertegenwoordigers worden
geregistreerd in Mach door de post “NKPBO”.
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1.1.4 Staatlozen
1.1.4.1 Gerechtelijke basis
Verdrag van New-York dd. 28/9/1954
1.1.4.2 Codering Mach
Type NIZA : “SL”
Velden :

We geven de aanvrager(s) opgenomen in het verzoekschrift in als verdachten in
het zelfde dossier.
Het betreft hier de dossiers die we ontvangen van de rechtbank van eerste
aanleg om advies te verlenen voor de rechtbank.

1.1.4.3 Beslissingen
Code mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Als we het dossier inschrijven

03

Gunstig

Er is een positief advies

04

Ongunstig

Er is een negatief advies

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis, de verzoeker is staatloos

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis, de verzoeker is niet staatloos

54

Gunstig arrest

Er is een arrest, de verzoeker is staatloos

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest, de verzoeker is niet staatloos

56

Vonnis waartegen beroep

Indien de verzoeker of OM in beroep gaat tegen
het vonnis
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1.2

Schijnrelatie
1.2.1 Schijnhuwelijk
1.2.1.1 Gerechtelijke basis
1
2
3
4

Schijnhuwelijk (art 167 BW)
Erkenning van een buitenlands huwelijk (art 21,27 WIPR)
Attest geen huwelijksbeletsel (art 71 consulair wetboek)
Nietigverklaring van een voltrokken huwelijk (art 184 BW)

1.2.1.2 Codering Mach
Type NIZA : “SCH”
Velden :

De beide (aanstaande) echtgenoten moeten ingebracht worden als “verdachte”

Er moet van elk dossier een correctioneel dossier aangemaakt worden met preventiecode
“55” en voornaamste tenlastelegging “55H”. Dit strafdossier moet steeds een gepast gevolg
krijgen overeenkomstig de COL 16/2014.
Men moet via het tabblad “extra” altijd een link van het type “niet-strafzaak” maken vanuit
de “niet-strafzaak” naar de strafzaak.
Artikel : In deze niet-strafzaken, moet men steeds het juiste artikel kiezen.

Code NL

Omschrijving

WVH

Schijnhuwelijk (art. 167 BW)

ERKH

Erkenning van een buitenlands huwelijk (art 21,27
WIPR)

AGHB

Attest geen huwelijksbeletsel (art 71 consulair
wetboek)
Nietigverklaring van een voltrokken huwelijk (art 184
BW)

NVH
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1.2.1.3 Beslissingen
1.2.1.3.1 Schijnhuwelijk (art 167 BW)
Het openbaar ministerie moet een advies uitbrengen.
Code mach

Omschrijving

Opmerkingen

00

Vooronderzoek

Bij opening van het dossier

03

Gunstig

Er is een positief advies

04

Ongunstig

Er is een negatief advies

06

Beroep

De verzoeker heeft beroep aangetekend tegen de
weigering door de ABS om het huwelijk te voltrekken

28

Dossier Afgesloten

Bv. Als de verzoeker afziet van het huwelijk, overlijden
van verzoeker

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis, de verzoeker mag huwen

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis, de verzoeker mag niet huwen

54

Gunstig arrest

Er is een arrest, de verzoeker mag huwen

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest, de verzoeker mag niet huwen

56

Vonnis waartegen beroep

Beroep tegen vonnis door OM of verzoeker of ABS
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1.2.1.3.2 Erkenning van een buitenlands huwelijk (art 21,27 WIPR)
Code Mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij het inschrijven van een dossier

03

Gunstig

Er is een positief advies

04

Ongunstig

Er is een negatief advies

06

Beroep

De verzoeker heeft beroep aangetekend tegen de
weigering door de ABS om het huwelijk te
voltrekken

28

Dossier Afgesloten

Bv. Als de verzoeker afziet van het huwelijk,
overlijden van verzoeker

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis, het huwelijk mag erkend worden

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis, het huwelijk mag niet erkend
worden

54

Gunstig arrest

Er is een arrest, de verzoeker mag erkend worden

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest, de verzoeker mag niet erkend
worden

56

Vonnis waartegen beroep

Beroep tegen vonnis door OM en/of verzoeker of
ABS
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1.2.1.3.3 Attest geen huwelijksbeletsel (art 71 Consulair Wetboek )
Het advies moet tijdig verzonden worden naar het consulaat, de Belgische onderdaan, de
ABS en DVZ.
Code Mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij inschrijving van het dossier

03

Gunstig

Er is een positief advies

04

Ongunstig

Er is een negatief advies

28

Dossier Afgesloten

Bv. Als de verzoeker afziet van het huwelijk,
overlijden van verzoeker

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis, de verzoeker mag huwen

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis, de verzoeker mag niet huwen

54

Gunstig arrest

Er is een arrest, de verzoeker mag huwen

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest, de verzoeker mag niet huwen

56

Vonnis waartegen beroep

Beroep tegen vonnis door OM en/of verzoeker
en/of ABS
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1.2.1.3.4 Nietigverklaring van een voltrokken huwelijk (art 184 BW)
In deze dossiers worden geen adviezen gemaakt, maar kunnen echter wel conclusies
aangemaakt worden.
Voor het aanmaken van een conclusie moet men de post ‘CONCL2’ gebruiken

Code Mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij het aanmaken van het dossier

05

Zonder gevolg

Het dossier wordt afgesloten door het OM

28

Dossier Afgesloten

Bv. Bij overlijden van verzoeker

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis, er is geen nietigverklaring

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis, er is een nietigverklaring

54

Gunstig arrest

Er is een arrest, er is geen nietigverklaring

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest, er is nietigverklaring

56

Vonnis waartegen beroep

Beroep tegen vonnis door OM en/of verzoeker en/of
ABS

119

Dagvaarding

Dagvaarding in nietigverklaring van het huwelijk

17

1.2.2 Schijnwettelijke samenwoning
1.2.2.1 Gerechtelijke Basis
Art.1476 quater BW – art 79ter Vreemdelinge wet 15/12/1980
1.2.2.2 Codering in Mach
Type NIZA : “SSW”
Velden :

We registreren beide partijen die wensen samen te wonen als verdachten.

Een strafrechtelijk dossier “55I” wordt aangemaakt.
Dit strafdossier moet steeds een gepast gevolg krijgen overeenkomstig de COL 16/2014.
Men moet via het tabblad “extra” altijd een link van het type “niet-strafzaak” maken vanuit
de “niet-strafzaak” naar de strafzaak.
1.2.2.3 Beslissingen
Code Mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij het opstarten van het dossier

03

Gunstig

Er is een positief advies

04

Ongunstig

Er is een negatief advies

05

Zonder gevolg

Het OM beslist om het dossier af te sluiten

06

Beroep

De verzoeker heeft beroep aangetekend tegen de weigering
door de ABS om de wettelijke samenwoonst in te schrijven

28

Dossier Afgesloten

Bv. Als de verzoeker afziet van het huwelijk, overlijden van
verzoeker

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis, de verzoeker mag wettelijk samenwonen

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis, de verzoeker mag niet wettelijk samenwonen

54

Gunstig arrest

Er is een arrest, de verzoeker mag wettelijk samenwonen

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest, de verzoeker mag niet wettelijk samenwonen

56

Vonnis waartegen
beroep

Beroep tegen vonnis door OM en/of verzoeker en/of ABS

119

Dagvaarding

Dagvaarding in nietigverklaring van de samenwoonstverklaring

18

1.2.3 Schijnerkenning
1.2.3.1 Gerechtelijke basis
Art. 330/1, 330/2 BW voor de verklaring en art. 330/3 BW voor de nietigverklaring
1.2.3.2 Codering in mach
Type NIZA :”SER”
Velden :

De persoon die de kinderen wenst te erkennen voeren we in als verdachte.

De te erkennen kinderen voeren we in als benadeelde.
1.2.3.3 Beslissingen
Code Mach

Omschrijving

Opmerkingen

00

Vooronderzoek

Bij het inschrijven van het dossier

03

Gunstig

Er is een positief advies – verzoeker mag het kind erkennen

04

Ongunstig

Er is een negatief advies – verzoeker mag het kind niet
erkennen

06

Beroep

De verzoeker heeft beroep aangetekend tegen de weigering
door de ABS om erkenning over te schrijven

28

Dossier Afgesloten

Bv. Als de verzoeker afziet van de erkenning, overlijden van
verzoeker

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de algemene rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis, verzoeker mag het kind erkennen

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis, verzoeker mag het kind niet erkennen

54

Gunstig arrest

Er is een arrest, verzoeker mag het kind erkennen

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest, verzoeker mag het kind niet erkennen

56

Vonnis waartegen beroep

Beroep tegen vonnis door OM en/of verzoeker en/of ABS

119

Dagvaarding

Dagvaarding in nietigverklaring van de erkenning
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1.3

Huwelijk
1.3.1 Bigamie
1.3.1.1 Gerechtelijke basis
Art.147 BW
1.3.1.2 Codering in Mach

Klassementscode : “BIG”
Velden :

We registreren de drie gehuwde personen als verdachte.

Bigamie start als een correctioneel dossier met preventiecode “42A”. Dit strafdossier moet
steeds een gepast gevolg krijgen overeenkomstig de COL 16/2014.

We maken enkel een NIZA-zaak aan in de gevallen waar men effectief zal overgaan tot de
dagvaarding in nietigverklaring van het huwelijk wegens bigamie.
Men moet via het tabblad “extra” altijd een link van het type “niet-strafzaak” maken vanuit de “nietstrafzaak” naar de strafzaak.

1.3.1.3 Beslissingen
Code Mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

28

Dossier Afgesloten

50

Zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis, de verzoeker huwelijk wordt ontbonden

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis, huwelijk wordt niet ontbonden

54

Gunstig arrest

Er is een arrest, het huwelijk wordt ontbonden

55

Ongunstig arrest

56

Vonnis waartegen beroep

119

Dagvaarding

Bij het inschrijven van het dossier
Bv. Bij overlijden van verzoeker
Dossier is op zitting

Er is een arrest, het huwelijk wordt niet ontbonden
Beroep tegen vonnis door OM of verzoeker
Dagvaarding in nietigverklaring van het bigaam huwelijk
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1.3.2 Verkorting huwelijkstermijn
1.3.2.1 Gerechtelijke Basis
Art. 165 BW
1.3.2.2 Codering in Mach
Type NIZA : “HU”
Velden : Beide aanstaande echtgenoten registreren als “verdachten”.
1.3.2.3 Beslissingen
Code Mach

evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij starten dossier

03

Gunstig

Er is een positief advies met betrekking tot de
verkorting van de termijn.

04

Ongunstig

Er is een negatief advies met betrekking tot de
verkorting van de termijn.

28

Dossier Afgesloten

Bv. Als de verzoeker reeds overleden is
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1.4

Burgerlijke stand
1.4.1 Afstamming
1.4.1.1 Gerechtelijke basis
1
2
3
4

Overschrijving (Art 333 BW)
Ontkenning vaderschap / co-moederschap
Erkenning vaderschap / co-moederschap
Eventuele machtiging tot erkenning.

1.4.1.2 Codering in mach
Type NIZA : “AFST”

1.4.1.3 Beslissingen
Code Mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij starten dossier

03

Gunstig

Er is een positief advies

04

Ongunstig

Er is een negatief advies

06

Beroep

Beroep tegen de beslissing

28

Dossier Afgesloten

Na het overmaken van de betekeningen aan de griffie

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de algemene rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis, ten gunste van de afstamming

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis, ongunstig voor de afstamming

54

Gunstig arrest

Er is en arrest, ten gunste van de afstamming

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest, ongunstig voor de afstamming

56

Vonnis waartegen beroep

Beroep tegen vonnis door OM of verzoeker
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1.4.2 Akte van bekendheid en beëdigde verklaring
1.4.2.1 Gerechtelijke basis
1
2
3

Art 164/3 (oud art 70) BW (huwelijk)
Art 327/2 cc (afstamming)
Art 5 WBN (nationaliteit)

Opmerking: Als de procedure van een beëdigde verklaring volgt op een mislukte procedure
van akte van bekendheid, werken we verder in het dossier van de akte van bekendheid. We
maken geen nieuw dossier.
1.4.2.2 Codering in Mach:
Type Niza: “ABK”
Velden :

We betrekken de verzoeker als “verdachte”.

1 dossier = 1 verzoeker
De getuigen kan men ingeven als benadeelden. Inzake de getuigen moet elke site zelf
afwegen of de registratie wenselijk is.
Als men deze toch registreert, moet men deze als “benadeelde” registreren.
1.4.2.3 Beslissingen
Omschrijving

Code Mach

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij starten dossier

03

Gunstig

Er is een positief advies m.b.t. de homologatie van de akte van
bekendheid of beëdigde verklaring

04

Ongunstig

Er is een negatief advies m.b.t. de homologatie van de akte van
bekendheid of beëdigde verklaring

28

Dossier Afgesloten

Na het overmaken van de betekeningen aan de griffie

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de algemene rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis, de akte van bekendheid wordt gehomologeerd
of de eed mag afgelegd worden

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis, de akte van bekendheid mag niet
gehomologeerd worden of de eed mag niet afgelegd worden

54

Gunstig arrest

Er is een arrest, de akte van bekendheid wordt gehomologeerd
of de eed mag afgelegd worden

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest, de akte van bekendheid mag niet
gehomologeerd worden of de eed mag niet afgelegd worden

56

Vonnis waartegen beroep

Er is beroep tegen het vonnis
23

1.4.3 Geslachtsverandering of terugkeer naar vorig geslacht
1.4.3.1 Gerechtelijke basis
1
2
3

Wet van 25/01/2017
Art 135/1 BW
Art. 1385 duodecies t.e.m. quaterdecies G.WB

1.4.3.2 Codering in Mach :
Type NIZA: “SEKS”
Velden : De verzoeker wordt ingebracht als “verdachte”. 1 dossier per verzoeker.
1.4.3.3 Beslissingen
Code Mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij het aanmaken van een dossier

03

Gunstig

Er is een positief advies

04

Ongunstig

Er is een negatief advies

06

Beroep

Beroep tegen de beslissing van de ABS

28

Dossier Afgesloten

Bv. Als de verzoeker reeds overleden is

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de algemene rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis, de verzoeker mag van geslacht
veranderen

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis, de verzoeker mag niet van
geslacht veranderen

54

Gunstig arrest

Er is een arrest, de verzoeker mag van geslacht
veranderen

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest, de verzoeker mag niet van
geslacht veranderen

56

Vonnis waartegen beroep

Er is beroep tegen het vonnis

Ingeval van een verzoek tot terugkeer naar zijn of haar oorspronkelijk geslacht, zal men een
nieuw dossier aanmaken.
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1.4.4 Verklaring van afwezigheid
1.4.4.1 Gerechtelijke basis
Art 112 t.e.m. 135 BW
Betreft :
1. Vermoeden van afwezigheid
2. Verklaring van afwezigheid
3. Gerechtelijke vaststelling van overlijden
1.4.4.2 Codering in Mach
Type NIZA: “AV”
1.4.4.3 Beslissingen
Code Mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij inschrijving van het dossier

03

Gunstig

Positief advies

04

Ongunstig

Negatief advies

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis, dat het vermoeden van afwezigheid,
verklaring van afwezigheid of de gerechtelijke vaststelling van
overlijden bevestigt

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis, dat het vermoeden van afwezigheid,
verklaring van afwezigheid of de gerechtelijke vaststelling van
overlijden niet bevestigt

54

Gunstig arrest

Er is een arrest, dat het vermoeden van afwezigheid,
verklaring van afwezigheid of de gerechtelijke vaststelling van
overlijden bevestigt

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest, dat het vermoeden van afwezigheid,
verklaring van afwezigheid of de gerechtelijke vaststelling van
overlijden niet bevestigt

56

Vonnis waartegen beroep

Indien er beroep is aangetekend tegen het vonnis
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1.4.5 Burgerlijk dossier
Type NIZA: “BD”

Onder deze code worden alle burgerlijke dossiers ingegeven die niet onder een ander type
NIZA vallen
Code Mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij het aanmaken van een dossier

03

Gunstig

Er is een positief advies

04

Ongunstig

Er is een negatief advies

06

Beroep

Beroep tegen een beslissing

28

Dossier Afgesloten

Bv. Als de verzoeker reeds overleden is

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de algemene rol

52

Gunstig vonnis

Er is een gunstig vonnis

53

Ongunstig vonnis

Er is een ongunstig vonnis

54

Gunstig arrest

Er is een gunstig arrest

55

Ongunstig arrest

Er is een ongunstig arrest

56

Vonnis waartegen beroep

Er is beroep tegen het vonnis
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1.4.6 Adoptie van een meerderjarige in België
1.4.6.1 Gerechtelijke basis
Art 343 tot 356 BW
1.4.6.2 Codering in Mach
Type NIZA : “ADOP”
Velden :

We registreren de adoptant als “verdachte” en de te adopteren kinderen als
“benadeelde”.

1.4.6.3 Beslissingen
Code Mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij het ingeven van een dossier

03

Gunstig

Er is een positief advies m.b.t. de adoptie van de
meerderjarige

04

Ongunstig

Er is een negatief advies m.b.t. de adoptie van de
meerderjarige

28

Dossier Afgesloten

Eind van de procedure (welke beslissing ook)

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de algemene rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis tot bevestiging van de adoptie

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis tot weigering van de adoptie

54

Gunstig arrest

Er is een arrest tot bevestiging van de adoptie

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest tot weigering van de adoptie

56

Vonnis waartegen beroep

Beroep tegen vonnis door OM of verzoeker
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1.4.7 Adoptie Minderjarige
Er zijn twee soorten “adoptie” dossiers : Zowel bij een gewone adoptie als bij een volle
adoptie is er altijd een geschiktheidsvonnis nodig.
1. Volle adoptie;
2. Gewone adoptie.
1.4.7.1 Gerechtelijke basis



Gewone adoptie Artikel 353/1 BW e.v.
Volle adoptie: Artikel 356/1 BW e.v.
Type

Code art.

Omschrijving

Artikel NIZA

GA

Gewone adoptie – art. 353/1 BW

Artikel NIZA

VA

Volle adoptie – art. 356/1 BW

1.4.7.2 Codering in MaCH
Type NIZA:“ADO”
Velden: We registreren de adoptant als “verdachte” en de te adopteren kinderen als
“benadeelde”.
1.4.7.3 Beslissingen

Code Mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij het ingeven van een dossier

03

Gunstig

Positief advies m

04

Ongunstig

Negatief advies

28

Dossier Afgesloten

Eind van de procedure

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de algemene rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis tot bevestiging van de adoptie

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis tot weigering van de adoptie

54

Gunstig arrest

Er is een arrest tot bevestiging van de adoptie

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest tot weigering van de adpoptie

56

Vonnis waartegen beroep

Beroep tegen vonnis door OM of verzoeker

160

Herroeping

Herroeping

89

Herziening

Herziening
28

181

Omzetting

Omzetting van een gewone adoptie in een volle adoptie
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1.4.8 Adviezen voor de familierechtbank
1.4.8.1 Gerechtelijke basis
Onder deze code worden dossiers geregistreerd waarin we adviezen verlenen voor de
familierechtbank (ouderlijk gezag en dergelijke), sociale onderzoeken in deze dossiers en
politionele onderzoeken.
Er zijn twee mogelijke registraties :


Een summiere registratie per zitting : je maakt een dossier aan per zitting en geeft bij
het extra veld het aantal dossiers in waarin er administratief gewerkt is (fiches
nagezien en dergelijke) en dit met het oog op werklastmeting. Er worden dan ook
geen beslissingen ingebracht.



Een volledige registratie met partijen . Dit voor de gevallen waar het OM een
opvolging moet doen in deze dossiers (bv bij politioneel onderzoek).

Dit betreft een algemeen advies verstrekt voor de familierechtbank na een sociaal en/of
politioneel onderzoek
Bij voorkeur is het door de entiteit gekozen systeem hetzelfde voor alle dossiers.
1.4.8.2 Codering in Mach
Type NIZA: “FAM”
Velden: Ingave van de partijen als “verdachte” , kinderen als “benadeelde”.
Elke entiteit heeft de keuze om elk dossier individueel te registreren of enkel een registratie
te doen van het aantal dossiers
De bedoeling is om de reële werklast in deze dossiers te meten.
1.4.8.3 Beslissingen
Code Mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Informatie / permanente saisine

28

Dossier Afgesloten

Kind is meerderjarig / na twee jaar zonder
tussenkomst van het parket / automatische
afsluiting van het burgerlijk dossier

Het dossier moet na twee jaar zonder tussenkomst van het OM terug voorgelegd worden
aan de magistraat voor definitieve beslissing.
1.4.8.4 Extra veld
In geval van een summiere registratie registreer je in het extra veld 716 het aantal dossiers
behandeld op die zitting.
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1.4.9 Voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te voeren
1.4.9.1 Gerechtelijke basis
Art. 389 BW en 1236bis Ger.WB.
1.4.9.2 Codering in MaCH
Type NIZA: “VOOG”
Velden: We registreren als “verdachte” de persoon bij wie we de voortdurende
onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te voeren willen laten vaststellen.
1.4.9.3 Beslissing
Code Mach

Evolutie

Opmerkingen

00

Vooronderzoek

28

Dossier Afgesloten

50

Zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis, dat onmogelijkheid om het ouderlijk
gezag uit te voeren vaststelt

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis, dat onmogelijkheid om het ouderlijk
gezag uit te voeren niet vaststelt

54

Gunstig arrest

Er is een arrest, dat onmogelijkheid om het ouderlijk
gezag uit te voeren vaststelt

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest, dat onmogelijkheid om het ouderlijk
gezag uit te voeren niet vaststelt

56

Vonnis waartegen beroep

Bij inschrijving van het dossier
Eind van de procedure
Dossier is op zitting

Indien er beroep is aangetekend tegen het vonnis
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1.4.10 Pleegvoogdij
1.4.10.1 Gerechtelijke basis


Art. 475 bis BW e.v.

1.4.10.2 Codering in MaCH
Type NIZA: “PLEEG”
Velden: De betrokkene minderjarige als verdachte ingeven.
1.4.10.3 Beslissing
Code Mach

Evolutie

Opmerkingen

00

Vooronderzoek

03

Gunstig

Positief advies

04

Ongunstig

Negatief advies

28

Dossier Afgesloten

50

Zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis, dat de pleegvoogdij toekent

53

Ongunstig vonnis

54

Gunstig arrest

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest, dat de pleegvoogdij niet toekent

56

Vonnis waartegen beroep

Indien er beroep is aangetekend tegen het vonnis

Bij inschrijving van het dossier

Eind van de procedure
Dossier is op zitting

Er is een vonnis, dat de pleegvoogdij niet toekent
Er is een arrest, dat de pleegvoogdij toekent
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1.4.11 Internationale parentale ontvoering
1.4.11.1 Gerechtelijke basis
Conventie van den Haag en Brussel IIter vordering
1.4.11.2 Codering in MaCH
Type NIZA: “PO “
Velden: Ingave partijen :




De ontvoerder als dader;
Kind als benadeelde;
Ouders als benadeelde.

1.4.11.3 Beslissingen
Code Mach

Evolutie

02

Tot beschikking

28

Dossier afgesloten

Opmerkingen

Eind van de procedure
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1.4.12 Aanstelling van een voogd ad hoc
Indien er geen procedure hangende is voor de correctionele rechtbank of de
familierechtbank, moet men een burgerlijke zaak openen. ( zie 1.4.5- Burgerlijk dossier)
1.4.13 Erkenning van een buitenlandse adoptie van een meerderjarige
(Deze dossiers komen enkel voor bij het parket Brussel)
1.4.13.1 Gerechtelijke basis
1 Col 2/2017 - Transit via het parket-generaal van de verzoeken in burgerlijke
materies afkomstig van de FOD Justitie
2 Art 364-1 tot 367/3 BW
1.4.13.2 Codering in mach
Code NIZA : “RAI”
Velden : We registreren de adoptant als verdachte en het minderjarig kind als benadeelde.
1.4.13.3 Beslissingen
Code Mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij het aanmaken van een dossier

03

Gunstig

Er is een positief advies

04

Ongunstig

Er is een negatief advies

06

Beroep

Beroep tegen de beslissing

28

Dossier Afgesloten

De procedure wordt afgesloten

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis tot erkenning van de adoptie

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis dat de erkenning van de adoptie afwijst

54

Gunstig arrest

Arrest tot erkenning adoptie

55

Ongunstig arrest

Arrest dat de erkenning van de adoptie afwijst

56

Vonnis waartegen beroep

Beroep tegen vonnis
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1.4.14 Naams - voornaamsverandering
1.4.14.1 Gerechtelijke basis
1 Art 370/4 BW ( naam- en voornaamsverandering)
2 Art 370/9 BW ( beroep tegen een weigering van een naam- of voornaamsvernadering)
De gewone vragen van de FOD Justitie worden niet ingeschreven als een nieuwe dossier.
Men kan deze opvolgen via de applicatie 336

1.4.14.2 Codering in mach
Enkel beroepen tegen een weigering van een naam of voornaamsverandering worden
ingeschreven.
Code NIZA: “NW”
Velden : We registreren de verzoeker als verdachte. 1 dossier per verzoeker.
1.4.14.3 Beslissingen
1.4.14.3.1 Naam-Voornaamsverandering – advies bevoegdheid
Code Mach
Evolutie
Opmerking
00

Vooronderzoek

Bij het aanmaken van een dossier

03

Gunstig

Er is een positief advies gunstig op naamsvoornaamsverandering

04

Ongunstig

Er is een negatief advies ongunstig op naamsvoornaamsverandering

28

Dossier Afgesloten

Dossier werd afgesloten zonder advies

Als het OM geen advies uitbrengt, zal code 03 geregistreerd worden.
1.4.14.3.2 Weigering van een naam- voornaamsverandering
In geval van beroep ontvangen wij het dossier van de familierechtbank.
Code Mach

Omschrijving

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij het aanmaken van een dossier

28

Dossier Afgesloten

Na het afsluiten van het dossier

Na een eventuele naamswijziging moet men de procedure naamswijziging toepassen in
ADBA !

35

1.4.15 Verbetering akte burgerlijke stand of vervanging van de akte van de
burgerlijke stand
1.4.15.1 Gerechtelijke basis
Art 35 BW
Indien het de vervanging van een geboorteakte van metissen betreft (zie COL 2/2022).
1.4.15.2 Codering in MaCH
Type Niza : “VABS”
Velden : De persoon op wie de akte betrekking heeft, wordt als “verdachte” geregistreerd.
1.4.15.3 Beslissingen
Code Mach

Evolutie

Opmerkingen

00

Vooronderzoek

Bij inschrijving van het dossier

03

Gunstig

Positief advies

04

Ongunstig

Negatief advies

28

Dossier Afgesloten

Eind van de procedure

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis tot verbetering van de akte

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis, de akte mag niet verbeterd
worden

54

Gunstig arrest

Er is een arrest tot verbetering van de akte

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest, de akte mag niet verbeterd
worden

56

Vonnis waartegen beroep

Indien er beroep is aangetekend tegen het vonnis
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1.4.16 Crematie
1.4.16.1 Wettelijke basis
Decreet van het Vlaams parlement van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging, zoals gewijzigd door het decreet van 18 april 2008, BS 26.05.2008
Brusselse ordonnantie van 29 november 2018 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Toelating tot crematie van een persoon overleden in het buitenland en toelating tot
opgraving indien er geen strafdossier bestaat.
1.4.16.2 Codering in MaCH
Type Niza: “CRE”
Velden : De overledene moet geregistreerd worden als verdachte.
1.4.16.3 Beslissingen
Code Mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij het aanmaken van het dossier

03

Gunstig

Gunstig advies, er is een toelating tot crematie

04

Ongunstig

Ongunstig advies, er is geen toelating tot
crematie

37

1.5

Andere burgerlijke zaken
1.5.1 Geesteszieken

Als de politie een correctioneel PV opstelt met preventiecode 32:



Een strafdossier aanmaken met de preventiecode 32C. – Beslissing : 44 – Voorrang
aan de procedure van gedwongen (COLL)
Vervolgens een niet-strafzaak aanmaken

1.5.1.1 Gerechtelijke basis
Wet 26/06/1990
Gedwongen opname meerderjarige.
De dossiers van een minderjarige geesteszieke worden in PJG geregistreerd.
1.5.1.2 Codering in mach
Type Niza: “KRZ”
Velden :

We brengen de zieke persoon in als verdachte. Eventueel te verwittigen
personen geven we in als derde.

Gerechtelijk instantie: Het bevoegde vredegerecht
Instelling: De psychiatrische instelling die de zieke moet opnemen
Extra velden:
Var.

Omschrijving

Opmerking

703
704
705

Naam geneesheer
Datum geneeskundig verslag
Verblijfplaats

706
707

Datum van beslissing
Uur van beslissing

Naam van de geneesheer
Datum van het geneeskundig verslag
Plaats waar de zieke verblijft op het moment dat
hij/zij onderzocht werd door de geneesheer
Datum van beslissing tot opname ter observatie
Uur van de beslissing tot opname ter observatie

Artikelen : In het tabblad NIZA moet je het juiste artikel kiezen
Code NL
KRZ5

Omschrijving
Gewone procedure (art 5)

KRZ9

Spoedprocedure (art 9)
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1.5.1.3 Beslissingen
1.5.1.3.1 Spoed procedure (art 9)
Code Mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Er is een dossier aangemaakt, maar nog geen
beslissing tot opname ter observatie.

28

Dossier afgesloten

Bij einde gedwongen opname

50

Zitting

Dossier is op zitting

56

Vonnis waartegen beroep

Beroep tegen vonnis door OM of verzoeker

61

Seining

170

Verder verblijf

171

Re-integratie

172

Nazorg

176

Observatie

Verder verblijf is bevolen

Er is een beslissing tot observatie

1.5.1.3.2 Gewone procedure (art 5)
Code Mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Er is een dossier aangemaakt, maar nog geen
beslissing tot opname ter observatie.

28

Dossier Afgesloten

Bij einde gedwongen opname

50

Zitting

Dossier is op zitting

56

Vonnis waartegen beroep

Beroep tegen vonnis door OM of verzoeker

61

Seining

170

Verder verblijf

171

Re-integratie

172

Nazorg

176

Observatie

Verder verblijf is bevolen

Er is een beslissing tot observatie
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1.5.2 Tijdelijk huisverbod
1.5.2.1 Gerechtelijke basis
Wet 15/05/2012
1.5.2.2 Codering in mach
Type Niza: “THV”
Verdachte: De persoon die een tijdelijk huisverbod krijgt, moet als “verdachte”
geregistreerd worden.
Benadeelde: De personen tegen wie er een contactverbod is uitgesproken. Deze personen
moeten als “benadeelde” geregistreerd worden.
PV: We hernemen het notitienummer van het correctioneel PV dat aan de basis ligt van het
tijdelijk huisverbod.
Link NIZA : We maken een link van het type ‘Niet strafzaak’ tussen het correctioneel dossier
en de NIZA-zaak.
In het tabblad NIZA vullen we de extra velden aan .
Var.

Omschrijving

Opmerking

705

Verblijfplaats

Het adres waar een tijdelijk huisverbod geld

708

Datum Vonnis / Zitting

Datum van de zitting familierechtbank

709

Kamer

Kamer van de familierechtbank

710

Uur

Uur van de zitting familierechtbank

711

Datum begin

Begindatum van het huisverbod

712

Datum einde

Einddatum van het huisverbod

715

Datum + 1d.

Begindatum THV + 1 dag
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1.5.2.3 Beslissingen
Code Mach

Omschrijving

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij start van het dossier

28

Dossier Afgesloten

Als de maatregel van het huisverbod is opgeheven

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de algemene rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis, verlenging van THV

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis, geen verlenging van THV

54

Gunstig arrest

Er is een arrest dat het THV bevestigt

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest dat het THV afwijst

56

Vonnis waar tegen beroep

Er is beroep tegen het vonnis
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1.5.3 Onbeheerde nalatenschap
1.5.3.1 Gerechtelijke basis
1 Art 811 à 814 BW
2 Art 1228 à 1231 Ger.Wb
1.5.3.2 Codering mach
Type Niza: “ONN”
Velden : We brengen de overleden persoon in als “verdachte”.
1.5.3.3 Beslissingen
Code Mach

Evolutie

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij start van het onderzoek

03

Gunstig

Er is een positief advies – gunstig advies voor het
aanstellen van een curator

04

Ongunstig

Er is een negatief advies – ongunstig advies voor
het aanstellen van een curator

28

Dossier Afgesloten

Na het overmaken van de betekeningen aan de
griffie

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de algemene rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis met aanstelling van een curator

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis, geen aanstelling van een curator

54

Gunstig arrest

Er is een arrest met aanstelling van een curator

55

Ongunstig arrest

Er is een arrest, geen aanstelling van een curator

56

Vonnis waar tegen beroep

Er is beroep tegen het vonnis
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1.5.4 Arrondissementsrechtbank
1.5.4.1 Gerechtelijke basis
Art 88/2 en 150 Ger.Wb.
1.5.4.2 Codering in mach
Type Niza: “ARB“
1.5.4.3 Beslissingen
Code Mach

Evolutie

28

Dossier afgesloten

Opmerking

Indien het OM geen advies geeft in deze zaken, is het registreren van deze dossiers niet
verplicht.
Men moet er zich dan ook bewust van zijn dat dit dan niet mee opgenomen zal worden in
de werklastmeting indien dit niet geregistreerd werd.
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1.5.5 Exequatur
Exequatur van een buitenlands vonnis.
1.5.5.1 Codering in MaCH
Type NIZA : “EX“
Velden : Verzoekers worden als “verdachte” geregistreerd.
1.5.5.2 Beslissingen
Code Mach

Evolutie

28

Dossier afgesloten

Opmerking
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1.5.6 Reisdocumenten voor vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen
Betreft de vraag van Buitenlandse zaken om een paspoort af te leveren aan vluchtelingen,
staatlozen of vreemdelingen
1.5.6.1 Gerechtelijke basis
Art 62 en 63 consulair Wetboek ( vraag komt van Buitenlandse zaken)
1.5.6.2 Codering in Mach :
Type NIZA : „RP“
1.5.6.3 Beslissingen
Code Mach

Omschrijving

28

Dossier afgesloten

Opmerking

Indien het OM geen advies geeft in deze zaken, is het registreren van deze dossiers niet
verplicht.
Men moet er zich dan ook bewust van zijn dat dit dan niet mee opgenomen zal worden in
de werklastmeting indien dit niet geregistreerd werd.
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1.5.7 Bewindvoerder
1.5.7.1 Gerechtelijke basis :
Art. 488/1 en volgende BW
1.5.7.2 Codering in Mach :
Type NIZA : “VB“
Er mag enkel een dossier aangemaakt worden in het geval dat het parket zelf initiatief
neemt.
1.5.7.3 Beslissingen
Code Mach

Omschrijving

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij start van het dossier

28

Dossier afgesloten

52

Gunstig vonnis

Vonnis tot aanstelling van een bewindvoerder

53

Ongunstig vonnis

Vonnis tot weigering van aanstelling van een
bewindvoerder.
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1.5.8 Metissen
1.5.8.1 Gerechtelijke basis
Art. 26 en 35 BW
Art. 138bis van Ger.W
Col 2/2022 - Vervanging van de ontbrekende akten van de burgerlijke stand met betrekking tot
tijdens het Belgische koloniale bewind in Belgisch-Congo en in Ruanda-Urundi geboren metissen

1.5.8.2 Codering in mach
Type NIZA “METI”
Velden : Geef betrokkene in als verdachte

1.5.8.3 Beslissingen
Code Mach
Omschrijving

Opmerking

00

Vooronderzoek

Bij start van het dossier

03

Gunstig

Het OM aanvaardt om de aanvraag in te dienen

28

Dossier Afgesloten

Einde van de procedure (als het OM de aanvraag
niet indient)

50

Zitting

Dossier is op zitting

51

Verwijzing ROL

Het dossier is verwezen naar de algemene rol

52

Gunstig vonnis

Er is een vonnis dat de vervanging van de akte
goedkeurt.

53

Ongunstig vonnis

Er is een vonnis dat de vervanging van de akte niet
goedkeurt.

54

Gunstig arrest

Er is een arrest dat de vervanging van de akte
goedkeurt.

55

Ongunstig arrest

Er is een vonnis dat de vervanging van de akte niet
niet goedkeurt.

56

Vonnis waar tegen beroep

Er is beroep tegen het vonnis
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