Soorten mutaties
Hiermee zijn we bij het tweede deel van mijn inleiding: de diverse soorten mutaties. De
meeste parochies zullen de aansluitingsmutaties op diskette ontvangen. Toch zal ik u
vanavond een toelichting geven met een set voorbeelden op papier. Daarop kunt u de diverse
soorten mutaties zien staan. Dit is ook praktisch, omdat u – per 2 weken – mutaties van de
SILA gaat krijgen. Dit gebeurt in ieder geval voorlopig altijd op papier.
De set voorbeelden die we nu gaan uitdelen, kunt u daarbij altijd even als spiekbriefje
gebruiken. Laten we het eerste mutatiebericht eens bekijken. Dit vindt u in de voorbeeldset,
na de algemene toelichting.
Het mutatiebericht begint met het parochienummer, de naam van de parochie en de datum van
de mutatieberichten. Daaronder ziet u een indeling in drie kolommen:
In de eerste kolom staat de aard van de mutatie, in dit geval: nieuw.
Naast de aard van de mutatie ziet u het kerklidmaatschapsnummer, dat de SILA aan iedere
geregistreerde toekent. Andere soorten mutaties kunnen zijn: vervallen, of wijziging. In de
eerste kolom staan ook de rubrieken, waarover de SILA mutaties toezendt.
In de tweede kolom staat de zogenaamde oude situatie en wanneer die situatie is vastgesteld.
Hier staan de oude gegevens, zoals die voor het laatst bij de parochie en de SILA
geregistreerd zijn. Hier gaat een om een aanmelding van een nieuw lid, dus u ziet niets staan.
In de derde kolom staat de zogenaamde nieuwe situatie en de datum waarop u die wijziging
doorkrijgt. De gegevens in deze kolom moet de parochie verwerken in de eigen
ledenadministratie. Deze mutaties zijn in de regel afkomstig van het gemeentehuis. Soms
komen ze via de SILA van een andere parochie, namelijk bij aanmelding van een
voorkeursparochie of –in dit geval- van uw eigen parochie, namelijk bij aanmelding van een
nieuwe parochiaan.
De voorbeeldset zelf ziet er weliswaar uit als een gewone mutatietoezending (zij het dat er een
algemene toelichting aan vooraf gaat). Maar de mutaties zijn hier ingedeeld in de categorieën
mutaties, die u gaat ontvangen, namelijk aanmelding, afmelding, ‘niet in SILA’, verhuizing,
overlijden, burgerlijke staat, voorkeurslidmaatschap, en ‘aanvullingen en correcties’. Die
indeling gebruiken we alleen vanavond. In de praktijk staan de mutaties echter door elkaar, op
volgorde van postcode-huisnummer.
In de voorbeeldset bent u zelf parochie-A, daarnaast is sprake van een andere parochie-B en
een niet aangesloten parochie-C. Die laatste categorie is nodig, omdat nog niet alle parochies
bij de SILA zijn aangesloten. Overigens bewaren we de gegevens wél van personen, die naar
een niet-aangesloten parochie verhuizen.
We lopen de voorbeeldmutaties in de uitgedeelde set even snel door.
Als eerste de aanmeldingen
1
Bevestiging aanmelding nieuwe geregistreerde / nieuw
De parochie heeft de heer Jansen aangemeld als nieuwe geregistreerde en u ontvangt een
bevestiging. U ziet dat de rubriek ‘SILA-stip’ op nee staat, dit mutatiebericht is alleen een
bevestiging van de aanmelding.
2

Plaatsing SILA-stip / wijziging

Zodra de gemeente bij meneer Jansen de SILA-stip plaatst, ontvangt u een wijziging: ‘SILAstip nee’ wordt ‘SILA-stip ja’. Dat wil zeggen dat het mutatieverkeer met SILA tot stand is
gekomen.
Dan de afmeldingen.
3
Afmelden van een persoon / vervallen
Van één persoon: mevrouw Meulenbeld is door uw parochie afgemeld en u ontvangt daarvan
een bevestiging.
4 A/B/C Afmelden van een gezin / vervallen
Daarna wordt een heel gezin afgemeld: Het gezin Roders – bestaande uit drie personen, en
dus een pastorale eenheid – is door uw parochie afgemeld en u ontvangt een bevestiging. Of
beter: drie bevestigingen, want er zijn drie records gemuteerd.
De derde groep mutaties is de mutatie ‘niet in SILA’. Bijvoorbeeld
5
‘niet in SILA’
Mevrouw van den Berg-van Gerven laat de parochie weten wel bij de kerk te blijven, maar zij
heeft bezwaar tegen de registratie bij de SILA. De parochie meldt dit bij de SILA en ontvangt
een bevestiging van de afmelding.
In een enkel geval komt het ook voor dat iemand bij het gemeentehuis vraagt om geen
informatie aan de SILA te geven. De gemeente stelt de SILA van dit zogenaamde ‘geheim
adres’ op de hoogte. De SILA informeert dan de parochie, zodat men geen mutaties meer kan
verwachten.
Dan de verhuizingen.
6 A/B/C Verhuizing naar een andere parochie / vervallen
Dat kan zijn: verhuizing naar een andere parochie: het gezin Simons verhuist naar een (nog)
niet-aangesloten parochie en vervalt bij uw parochie.
7 A/B Verhuizing naar het buitenland / vervallen
Maar het kan ook gaan om verhuizing naar het buitenland: het gezin Gorissen bijvoorbeeld.
Als dit gezin naar Nederland terugkeert, informeert de SILA de betreffende parochie over zijn
komst als “nieuw”.
8
Verhuizing naar een onbekend adres / vervallen
Vervolgens een verhuizing naar een onbekend adres. Mevrouw Kreutzer verhuist op 1
februari naar een onbekend adres en moet dus in uw administratie vervallen. De SILA plaatst
mevrouw Kreutzer in een historisch bestand en zendt weer een bericht “nieuw” als mevrouw
weer “opduikt”.
9 A/B/C Verhuizing binnen eigen parochie / wijziging
Het gezin Van der Werf – 3 afzonderlijke records, maar wel een pastorale eenheid, verhuist
binnen uw parochie. Wie naar uw parochie 'verhuist', wordt bij u een nieuwe geregistreerde,
zoals:
10 A/B Verhuizing naar uw parochie vanuit een andere parochie / nieuw
Moeder en zoon Graf-Janowski – weer een pastorale eenheid – verhuizen naar uw parochie.

Een vijfde categorie mutaties is overlijden. Het eerste voorbeeld:
11
Bericht van overlijden / vervallen
Bericht van overlijden van mevrouw Schut op 17 januari: registratie vervalt bij de SILA, in
uw eigen administratie opname in historisch bestand.
Het tweede voorbeeld is ingewikkelder:
12 A Bericht van overlijden / vervallen
Bericht van overlijden van mevrouw Van Gemert-Zuidam op 18 januari, maar zij was gehuwd
en dus krijgt de parochie nog een ander mutatiebericht:
12 B Wijziging burgerlijke staat / wijziging
De burgerlijke staat van haar man wordt “weduwnaar”met 18 januari als ingangsdatum, de
datum van overlijden van zijn vrouw. Hier ziet u dus weer de betekenis van de registratie van
pastorale eenheden.
Een zesde categorie mutaties heeft te maken met veranderingen in burgerlijke staat.
Bijvoorbeeld echtscheiding:
13 A/B Echtscheiding / vervallen - wijziging
Dit echtpaar is gescheiden op 13 januari.
13 A
De man verhuist en vervalt in uw administratie en
13 B
mevrouw wijzigt haar aanschrijfnaam in haar eigen naam.
Een vrolijker voorbeeld:
14 A/B Huwelijk / wijziging
De heer Van Vliet is op 19 januari gehuwd met mevrouw Rechtuit en verhuisd binnen uw
parochie. Mevrouw Rechtuit – ook parochiaan – wijzigt haar aanschrijfnaam en verhuist ook
naar de nieuwe echtelijke woning. Dit is ook weer een voorbeeld van een pastorale eenheid.
Volledigheidshalve: als de gemeente bericht van een datum van burgerlijke staat bij personen
van hetzelfde geslacht, kan het in principe gaan om een huwelijk of geregistreerd parterschap.
Doordat de overheid een beperkt aantal gegevens aan de SILA doorgeeft, kan de SILA het
verschil niet zien. In zulke gevallen neemt de SILA aan dat er sprake is van een burgerlijk
huwelijk. Dat zal niet in alle gevallen correct zijn.
15 A/B Geregistreerd partnerschap / wijziging
Als de parochie vervolgens naar aanleiding van een mutatiebericht van een huwelijk van
personen van hetzelfde geslacht constateert dat er in werkelijkheid geen sprake is van een
huwelijk, maar van een geregistreerd partnerschap, moet de parochie dit melden aan de SILA.
De SILA corrigeert dan dit gegeven en zendt een mutatiebericht ter bevestiging.
De volgende categorie mutaties heeft te maken met het voorkeurslidmaatschap:
16 A/B Einde voorkeurslidmaatschap / vervallen
Het gezin Kok van 2 personen is geen voorkeursparochiaan, d.w.z. is door uw parochie
afgemeld en wordt dan automatisch geografisch lid van de parochie, waar zij wonen. De
SILA bericht daarover aan deze parochie.

17
Voorkeurslidmaatschap bij een andere parochie / wijziging
Mevrouw Ter Linde behoort geografisch tot uw parochie, maar is voorkeursparochiaan
geworden bij een andere parochie.
18
Eind voorkeurslidmaatschap bij een andere parochie / wijziging
De heer Van den Nieuwendijk was voorkeursparochiaan bij een andere parochie en wordt nu
uitsluitend geografisch parochiaan van uw parochie.
Als laatste voorbeeld van voorkeurslidmaatschap:
19
Verhuizing en handhaving voorkeurslidmaatschap / nieuw
De heer Borst verhuist naar uw parochie, maar blijft voorkeursparochiaan van een andere
parochie.
Bij de laatste categorie mutaties gaat het om aanvullingen en kleine correcties in de
gegevens.
20
Huwelijksdatum / wijziging
Bij de heer en mevrouw Van Schie wordt de huwelijksdatum toegevoegd.
21 A/B Aanschrijfnaam / wijziging
Bij de heer en mevrouw Van Dam – weer een pastorale eenheid en voorkeursparochiaan bij
een andere parochie – worden enkele gegevens aangevuld. De aanschrijfnaam van mevrouw
Van Dam wordt gewijzigd in haar eigen naam Bax.
22 A/B Geslachtsnaam / wijziging
Aanvulling en correctie van gegevens van de heer en mevrouw Van der Hulst. Geslachtsnaam
Van der Hulst moet zijn: Van Halsteren.
23
Aanschrijfnaam / wijziging
De aanschrijfnaam van mevrouw Van der Bamba wijzigt in Baak.
24
Gescheiden man blijkt weduwnaar / wijziging
De burgerlijke staat van de heer Stork wordt gecorrigeerd van “gescheiden” in “weduwnaar”.
Dit gebeurt, als blijkt dat de niet-geregistreerde echtgenote overleden is en er dus geen sprake
is van een scheiding, zoals per abuis geregistreerd.
Als laatste voorbeeld:
25
Dubbel in bestand / vervallen
De heer Kleine was dubbel opgenomen en vervalt daarom.
Voor alle duidelijkheid, de mutaties zijn normaal niet zo netjes ingedeeld in categorieën.
Verhuizingen, overlijden en aanmeldingen bijvoorbeeld, staan door elkaar.
U ziet, er zijn nogal wat variaties denkbaar. Zeker bij de aansluitingsmutaties. Het gaat
immers om het herstel van onjuistheden en onvolledigheden van vele jaren. Dat zal u
ongetwijfeld opvallen, zo niet soms verbijsteren. Ik moet u daarvoor waarschuwen. Gelukkig
zal de techniek meestal het echte werk doen, maar toch….

