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raadslid; de heer Kim Mommen, raadslid; mevrouw Marie-Berte Leunen, raadslid; de heer Frank
Toppets, raadslid; mevrouw Shana Schoubben, schepen; mevrouw Inge Robeyns, raadslid; mevrouw
Greet Baldewijns, raadslid; mevrouw Annelies Feytons, raadslid; de heer Jos Claes, raadslid; mevrouw
Joke Feytons, raadslid; mevrouw Vera Leemans, algemeen directeur

Beschrijving
Argumentatie
Elke verklaring van verandering van verblijfplaats geeft aanleiding tot een onderzoek van de reële
verblijfplaats door de gemeentelijke overheid. Een dergelijk onderzoek is eveneens vereist bij een
wijziging van de hoofdverblijfplaats in dezelfde gemeente. Dit onderzoek moet in principe uitgevoerd
worden binnen de 15 dagen die volgen op de aangifte van de verblijfsverandering.
De gemeenteraad bepaalt in een verordening de modaliteiten volgens welke het onderzoek van de
verblijfplaats moet worden uitgevoerd. De gemeenteverordening kan eveneens het model van het
verslag bepalen dat daartoe moet worden gebruikt.
Deze verordening is van toepassing binnen de Politiezone kanton Borgloon en moet door de burger
kunnen worden geraadpleegd, bijvoorbeeld via de gemeentelijke website.
Juridische grond
Artikel 1,3,5 en 8 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet
van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;
Artikel 1, §1, 1°, tweede lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet
van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen kunnen de
personen die zich vestigen in een woning waarin permanente bewoning niet is toegelaten om redenen
van veiligheid, gezondheid, urbanisme of ruimtelijke ordening, zoals vastgesteld door de daartoe
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bevoegde gerechtelijke of administratieve instantie, enkel door de gemeente voorlopig worden
ingeschreven in de bevolkingsregisters. Hun inschrijving blijft voorlopig zolang de hiertoe bevoegde
gerechtelijke of administratieve instantie geen beslissing of maatregel heeft genomen om een einde te
maken aan de aldus geschapen onregelmatige toestand. De voorlopige inschrijving neemt een einde
zodra de personen de woning hebben verlaten of een einde wordt gesteld aan de onrechtmatige
toestand.
Artikel 7-14,16-18,20-21 van het Koninklijk Besluit (KB) van 16 juli 1992 betreffende de
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, in het bijzonder artikel 10 waarin bepaald wordt dat
de gemeenteraad de nadere regels vastlegt volgens welke het onderzoek naar de reële verblijfplaats
wordt ingesteld en volgens welke de afvoering en inschrijving van ambtswege dient te worden
opgesteld;
Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie
van 31 maart 2019)
Omzendbrief van 30 augustus 2013 met betrekking tot de aandachtspunten voor een correcte
registratie in de bevolkingsregisters, het oordeelkundig toepassen van de afvoering van ambtswege en
de strijd tegen domiciliefraude;
Het onderzoek naar de verblijfstoestand van een persoon maakt op zich geen schending uit van artikel
8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
vrijheden (“Eenieder heeft het recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en
zijn briefwisseling”), omdat dit onderzoek, waarin de wet voorziet, een maatregel is die in een
democratische samenleving nodig is in het belang van de bescherming van de openbare orde en voor
de bescherming van de rechten van anderen (Raad van State, SIMAR, nr. 28.257, 29 juni 1987);
Het is noodzakelijk om de echtheid van de hoofdverblijfplaats na te gaan bij verandering van de
verblijfplaats;
Er is nood is aan een efficiënte en permanente controle van de verblijfssituaties door de lokale politie
ter voorkoming van fictieve domiciliëring en ter bestrijding van fiscale en sociale fraude;
Het besluit van de gemeenteraad van 30 oktober 1992 betreffende het onderzoek naar de
verblijfplaats van personen en gezinnen op het grondgebied van de gemeente en het verslag
hieromtrent;
Het besluit van de gemeenteraad van 30 oktober 1992 betreffende de modaliteiten van het onderzoek
naar de werkelijke verblijfplaats van personen en gezinnen op het grondgebied van de gemeente,
evenals de vorm en de inhoud van de rapportering hieromtrent;
De vraag van de Politiezone kanton Borgloon om de wettelijke voorgeschreven procedures voor de
uitvoering van woonstcontroles uit te schrijven naar aanleiding van het rapport ‘toezicht onderzoek
domiciliëring 2014’ van het Vast Comité P;
Het streven naar een uniforme aanpak van het onderzoek naar de verblijfstoestand van een persoon
binnen de Politiezone kanton Borgloon.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Nvt

Stad Borgloon - Gemeenteraad van 24 november 2020 - 2020_GR_00152 : Goedkeuring verordening betreffende het onderzoek
naar de reële verblijfplaats van personen of gezinnen op het grondgebied van de Stad Borgloon

2/11

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het hierna vermelde reglement betreffende het onderzoek naar de werkelijke
verblijfplaats van personen op het grondgebied van de stad Borgloon goed.
Artikel 2

1.Normale procedure onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats
De hoofdverblijfplaats is de plaats waar:
 de leden van een gezin, dat uit verscheidene personen is samengesteld, gewoonlijk leven,
ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap verbonden zijn,
 een alleenstaande gewoonlijk leeft.
De bepaling van de hoofdverblijfplaats is gebaseerd op een feitelijke situatie namelijk, de vaststelling
van een effectief verblijf in de stad Borgloon gedurende het grootste gedeelte van het jaar.
Deze vaststelling gebeurt op basis van verschillende elementen zoals :







de plaats waarheen men gaat na zijn beroepsbezigheden;
het gewone verblijf van de echtgenoot of van de andere leden van het gezin;
de plaats waar de kinderen naar school gaan;
de arbeidsplaats;
het energieverbruik;
de telefoonkosten.

Artikel 3
Eenieder, die zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen op het grondgebied van de stad Borgloon moet
hiervan aangifte doen bij de dienst burgerzaken van de stad Borgloon.
Artikel 4
De aangifte moet gebeuren binnen de 8 werkdagen nadat de nieuwe hoofdverblijfplaats op het
grondgebied van de stad Borgloon effectief betrokken werd, of ten laatste de dag voor het vertrek bij
overbrenging van de hoofdverblijfplaats naar een ander land.
Artikel 5
Er kan maar één referentiepersoon per gezin worden aangeduid. Wanneer een gezin van adres
verandert en het ten aanzien van de gemeentelijke administratie geen ander gezinslid als
referentiepersoon aanduidt, blijft de referentiepersoon behouden. De referentiepersoon van het gezin
kan steeds worden gewijzigd, op voorwaarde dat dit gebeurt met het akkoord van de vorige
referentiepersoon.
Enkel de referentiepersoon van het gezin kan deze aangifte van adres doen indien het ganse gezin
verhuist.
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Een aangifte van adreswijziging kan :
 hetzij per e-mail (bevolking@borgloon.be) of per brief (dienst burgerzaken, Speelhof 10, 3840
Borgloon), mits zich voldoende te identificeren met het Rijksregisternummer;
 hetzij persoonlijk aan het loket van de dienst burgerzaken van de stad Borgloon;
 hetzij via het e-loket (online adresaangifte) via de website van de stad Borgloon;
 hetzij via de toepassing “mijn dossier” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Rijksregister : https://mijndossier.rrn.fgov.be;
 hetzij via het webformulier (adreswijziging) op www.borgloon.be;
Artikel 6
De referentiepersoon (vroegere benaming ’gezinshoofd’) is het gezinslid dat gewoonlijk met de
gemeentelijke administratie in contact staat voor de aangelegenheden van zijn/haar gezin.
Artikel 7
Het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats wordt gevoerd op initiatief van de Politiezone
kanton Borgloon of op verzoek van de ambtenaar burgerlijke stand, naar aanleiding van
 een aangifte van verblijfsverandering:
wanneer betrokkene verklaart dat zijn/haar hoofdverblijfplaats:
a) zich op het grondgebied van de stad bevindt;
b) naar een andere plaats in de gemeente werd overgebracht.
 een ontstentenis van aangifte: een vermoeden van verblijfsverandering of op vraag van een

andere gemeente:
zodra de dienst burgerzaken vernomen heeft dat betrokkene en/of gezin zijn hoofdverblijfplaats
a) in de gemeente heeft gevestigd of verplaatst zonder hiervan aangifte te hebben gedaan;
b) de gemeente heeft verlaten zonder hiervan aangifte te hebben gedaan.
De dienst burgerzaken bezorgt de onderzoeksopdracht van de ambtenaar burgerlijke stand uiterlijk de
2e werkdag na de aangifte, het ontstaan van het vermoeden van verblijfsverandering of na ontvangst
van de vraag van de andere gemeente aan de wijkinspecteur.
Artikel 8
De wijkinspecteur onderzoekt grondig of de betrokkene en/of gezin, die aangifte doet, effectief in de
stad Borgloon verblijft gedurende het grootste deel van het jaar.
Artikel 9
Het onderzoek van de wijkinspecteur omvat :
 de wijkinspecteur gaat zo snel mogelijk (in principe binnen de 15 werkdagen) ter plaatse bij
de alleenstaande of het gezin en vergewist zich van de identiteit van alle gezinsleden;
 de wijkinspecteur onderzoekt of alle personen die op de aangifte vermeld staan, er ook
werkelijk verblijven;
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 de wijkinspecteur kijkt na of het opgegeven huisnummer bij aangifte overeenstemt met de
werkelijke situatie. De toekenning van een (appartement)nummer mag niet afhangen van de
wil van de eigenaar, de bewoner of de beheerder van het gebouw. Bij de nummering van een
appartementsgebouw geeft het eerste cijfer de verdieping aan en de volgende cijfers het
appartementsnummer van die verdieping.
 de wijkinspecteur moet de betrokkene en/of gezin persoonlijk aantreffen in de woning. Soms
zijn hiervoor meerdere bezoeken noodzakelijk;
 de wijkinspecteur kan, binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden, navraag doen bij
de eigenaar van de woning, bij eventuele andere bewoners van het gebouw, buren winkeliers
uit de buurt, … om meer informatie te verzamelen over de feitelijke verblijfplaats van
betrokkene en/of het gezin;
 de wijkinspecteur gaat, binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden, na of
betrokkene en/of het gezin over aparte sanitaire voorzieningen en over een eigen ruimte met
kookgelegenheid beschikt, of er voldoende energieverbruik is, of er eventueel
telefoonrekeningen betaald worden, of er voldoende kledij aanwezig is. Ook de plaats waar de
kinderen naar school gaan, het lidmaatschap van de gezinsleden bij plaatselijke verenigingen,
de arbeidsplaats, … kunnen relevant zijn;
 de wijkinspecteur gebruikt voor de vaststellingen de voorgeschreven formulieren.
Artikel 10
De gegevens van het onderzoek worden weergegeven in een schriftelijk, gedagtekend en
ondertekend verslag.
Het bestuurlijk verslag bevat minstens volgende gegevens :






de identiteit van de perso(o)n(en) aangetroffen op het adres;
het toekomstige adres (en eventueel het vorige adres indien vereist);
eventuele opmerkingen over de woning (bijvoorbeeld toestand van de woning);
de data en tijdstippen waarop de plaatsbezoeken uitgevoerd werden;
de feiten waaruit blijkt dat de betrokkene en/of gezin vormt.

a) daadwerkelijk zijn hoofdverblijfplaats heeft op het adres van de aangifte of op het adres waar ze
werden aangetroffen;
b) zijn hoofdverblijfplaats ergens anders heeft gevestigd, met vermelding van de vermoedelijke
verblijfplaats;
c) zijn hoofdverblijfplaats heeft verlaten zonder opgave van een nieuw adres;
 voor vreemdelingen die voor het eerst op het grondgebied van België verblijven : de controle
van ANG (Algemene Nationale Gegevensbank) en SIS (Schengen informatiesysteem);
 de naam, voornaam en functie van de wijkinspecteur die het onderzoek voert.
Artikel 11
Indien betrokkene en/of gezin op het aangegeven adres zijn hoofdverblijfplaats heeft, overhandigt de
wijkinspecteur een uitnodiging tot aanpassing van zijn adres in de chip van zijn elektronische
identiteitskaart. Betrokkene en/of zijn gezin zal zich ten vroegste binnen de 8 werkdagen na
ontvangst van de uitnodiging met zijn elektronische identiteitskaart persoonlijk aanbieden bij de dienst
burgerzaken.
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Indien betrokkene en/of gezin niet op het aangegeven adres zijn hoofdverblijfplaats heeft zal de
wijkinspecteur dit in het verslag opnemen.
Artikel 12
De bevindingen van het politioneel onderzoek worden zo vlug mogelijk na het onderzoek bezorgd aan
de dienst burgerzaken, die overgaat tot de inschrijving of niet-inschrijving van betrokkene en/of gezin
op datum van aangifte adreswijziging.
De datum die in aanmerking genomen wordt voor de inschrijving in de bevolkingsregisters, is die
waarop de burger zijn/haar verandering van verblijfplaats aangeeft ( of de datum van ontvangst,
indien de aangifte per brief, per webformulier of per mail gedaan wordt).
Indien het verblijfplaatsonderzoek duidelijk aantoont dat de verandering van verblijfplaats nog niet
gebeurd is op de datum van de aangifte, zal deze woonst controle negatief beoordeeld worden, en zal
aan de aangever gevraagd worden opnieuw aangifte te doen van zodra hij/ zij of het gezin de woning
betrokken heeft.
Artikel 13
Na afloop van het onderzoek en binnen 20 dagen na de datum van aangifte, stelt de dienst
burgerzaken aan de gemeente van de vorige hoofdverblijfplaats, voor zover deze niet op het
grondgebied van de stad Borgloon was gevestigd, in kennis (via model 3) van dat :
 de betrokkene en/of gezin ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de stad Borgloon;
De vorige verblijfplaats bezorgt vervolgens aan de dienst burgerzaken van de Stad Borgloon het
persoonlijk dossier van betrokkene(n). (model 5)
 de aanvraag om inschrijving van betrokkene en/of gezin in de bevolkingsregisters van de stad
Borgloon geweigerd werd.
De eventuele beslissing tot niet-inschrijving moet met redenen omkleed worden en ter kennis
gebracht worden van de betrokkene en/of gezin. De termijn om het resultaat van het onderzoek mee
te delen aan de betrokken persoon, wordt op één maand gebracht.

Artikel 14
2. Inschrijving van ambtswege
Het is de taak van de Politiezone kanton Borgloon om aan de dienst burgerzaken te melden welke
personen van ambtswege ingeschreven moeten worden.
Artikel 15
Indien uit het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats blijkt dat betrokkene en/of gezin
werkelijk op het aangegeven adres zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd zonder daarvan aangifte te
doen bij de dienst burgerzaken, zal de wijkinspecteur betrokkene en/of gezin oproepen om de nodige
stappen te ondernemen. In dat geval begint de normale procedure te lopen volgens artikel 3-13.
Als de wijkagent echter vaststelt dat betrokkene en/of gezin geen gevolg aan de oproep verleent, stelt
de wijkinspecteur de inschrijving van ambtswege van betrokkene en/of gezin voor.
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Dit is ook het geval wanneer de aanwezigheid op het grondgebied van de stad Borgloon wordt
vastgesteld van personen, die nooit ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van de stad
Borgloon.
Vreemde onderdanen kunnen slechts van ambtswege ingeschreven worden in de bevolkingsregisters
van de stad Borgloon, wanneer zij toegelaten of gemachtigd zijn voor een verblijf van meer dan 3
maanden.
Artikel 16
De dienst burgerzaken legt de resultaten van het onderzoek in het kader van inschrijving van
ambtswege binnen 1 maand na de vaststelling van de feiten voor aan het college van burgemeester
en schepenen.
Artikel 17
Het college van burgemeester en schepenen beslist tot inschrijving van ambtswege.
De inschrijving van ambtswege gaat in op datum van eerste vaststelling door de politie.
Artikel 18
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de inschrijving van ambtswege
wordt door de dienst burgerzaken binnen 14 dagen schriftelijk per aangetekende zending en met
redenen omkleed ter kennis gebracht van betrokkene en/of gezin, alsook de referentiepersoon.
De dienst burgerzaken geeft aan de gemeente van vorige hoofdverblijfplaats, voor zover deze niet op
het grondgebied van de stad Borgloon was gevestigd er kennis van dat betrokkene en/of gezin :
 ofwel ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de stad Borgloon;
 ofwel niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad Borgloon;

Artikel 19
3. Afvoering van ambtswege
Het is de taak van de Politiezone kanton Borgloon om aan de dienst burgerzaken te melden welke
personen van ambtswege moeten afgevoerd worden.
Artikel 20
Indien uit het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats blijkt dat betrokkene en/of gezin niet
op het aangegeven adres zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd en de nieuwe verblijfplaats niet
achterhaald kan worden (o.a. door het contacteren van familieleden), zal de wijkinspecteur de
afvoering van ambtswege voorstellen.
Dit is ook het geval wanneer :
 betrokkene zich in het buitenland heeft gevestigd en zich niet bevindt in een situatie van
tijdelijke afwezigheid;
 betrokkene en/of gezin die ingeschreven is op een referentieadres bij een natuurlijk persoon,
niet meer aan de voorwaarden voldoet voor deze inschrijving en zijn verblijfstoestand niet
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geregulariseerd kan worden, omdat de natuurlijke persoon van verblijfplaats is veranderd,
overleden is of zelf van ambtswege werd afgevoerd;
 vreemde onderdanen hun recht of hun toelating tot verblijf van meer dan 3 maanden of tot
vestiging verloren hebben.
Sinds maart 1997 kunnen daklozen een referentieadres krijgen op het adres van het OCMW. Om in
aanmerking te komen voor een referentieadres bij een OCMW moet er voldaan zijn aan enkele
voorwaarden. Hij of zij moet :
1.
2.
3.
4.

dakloos zijn,
een gebrek aan voldoende middelen hebben voor een woning,
ambtshalve afgeschreven zijn uit de bevolkingsregisters en
een vraag stellen voor ondersteuning aan het OCMW.

Als uit sociaal onderzoek blijkt dat de persoon aan al deze voorwaarden voldoet, zal het bijzondere
comité van de sociale dienst van het OCMW beslissen om een referentieadres toe te staan.
Artikel 21
Het referentieadres is het adres, waar een natuurlijk persoon zonder vaste verblijfplaats is
ingeschreven met de toestemming van :
 ofwel een natuurlijk persoon, die is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad
Borgloon;
 ofwel een rechtspersoon (vzw, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk met
minstens 5 jaar rechtspersoonlijkheid die onder meer de belangen behartigen van
rondtrekkende bevolkingsgroepen).
De toestemmende natuurlijke persoon of rechtspersoon verbindt zich ertoe alle post of administratieve
documenten te bezorgen aan de op zijn/haar adres ingeschreven natuurlijk persoon.
De personen die, om beroepsredenen, geen hoofdverblijfplaats (meer) hebben, worden op hun
aanvraag ingeschreven op een referentieadres voor maximaal een jaar. Deze tijdsbeperking geldt niet
voor bepaalde bijzondere situaties.
Artikel 22
De afvoering van ambtswege wordt voorgesteld op basis van een grondige woonst controle en na een
gemotiveerd verslag van de wijkinspecteur (artikel 7-10 van dit reglement).
Wanneer de woning klaarblijkelijk bewoond wordt door derden, zal één bezoek van de wijkinspecteur
ter plaatse vaak voldoende zijn.
Is de woning niet bewoond zal de wijkinspecteur minstens 3 keer ter plaatse gaan over een periode
van maximaal 2 maanden (ook buiten de kantooruren).
In geval van twijfel (bijvoorbeeld wanneer de woning niet door derden bewoond wordt of wanneer
het buurtonderzoek weinig nuttige informatie oplevert) kan de wijkinspecteur in de brievenbus een
bericht achterlaten, waarbij de betrokkene en/of gezin wordt verzocht spoedig contact op te nemen
met de wijkinspecteur.
Artikel 23
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De bevindingen van het politioneel onderzoek worden maximaal 3 werkdagen na het afsluiten van het
onderzoek in het kader van afvoering van ambtswege bezorgd aan de dienst burgerzaken.
Wanneer een persoon onvindbaar blijft na de door de regelgeving voorziene controles, zal het College
van burgemeester en schepenen deze persoon afvoeren van ambtswege op basis van een
gemotiveerd onderzoeksverslag, uiterlijk 6 maanden na het begin van de door de gemeente gevoerde
onderzoeken (datum van het negatieve politieverslag)
De afvoering van ambtswege van een burger die zou hebben nagelaten om zijn/haar tijdelijke
afwezigheid bij de gemeente aan te geven, zal eveneens gebeuren uiterlijk 6 maanden na het begin
van de door de gemeente gevoerde onderzoeken.
Er zijn uiteraard feitelijke situaties waarin de afvoering van ambtswege vóór de voormelde termijn van
6 maanden kan gebeuren; voor die gevallen moet onmiddellijk een politieverslag opgemaakt worden
met het oog op een afvoering van ambtswege.
Artikel 24
Als uit het onderzoek blijkt dat betrokkene en/of gezin :
 zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft in een andere gemeente, brengt de dienst
burgerzaken de andere gemeente hiervan op de hoogte (model 6) eerder dan de afvoering
van ambtswege voor te stellen aan het college van burgemeester en schepenen;
 zich bevindt in een geval van tijdelijke afwezigheid (bijvoorbeeld ziekenhuisopname,
internering, studies,…), zal de dienst burgerzaken deze tijdelijke afwezigheid vermelden in het
Rijksregister en geen afvoering van ambtswege voorstellen.
De afvoering van ambtswege kan onmiddellijk aan het college van burgemeester en schepenen
voorgesteld worden, wanneer uit het buurtonderzoek blijkt dat betrokkene en/of gezin :
=> meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig is op zijn hoofdverblijfplaats zonder aangifte van
adreswijziging te doen of zonder melding te maken van zijn tijdelijke afwezigheid en de huidige
verblijfplaats niet gekend is;
=> en er eventueel nieuwe bewoners (die niets te maken hebben met de vorige bewoner) hun
hoofdverblijfplaats op het desbetreffend adres gevestigd hebben.
Artikel 25
Vooraleer het dossier afvoering van ambtswege voor te leggen aan de dienst burgerzaken verifieert
de bevoegde wijkinspecteur of de betrokkene(n) en eventueel minderjarige kinderen niet in een
strafinrichting of in een instelling van sociale bescherming opgesloten zijn en maakt van eventuele
informatie betreffende een opsluiting melding in het politierapport. Indien de betrokkene opgesloten
is, kan de ambtshalve afvoering niet worden uitgevoerd.
Artikel 26
Bij de afvoering van ambtswege legt de dienst burgerzaken de resultaten van het onderzoek binnen
de maand na de vaststelling van de feiten voor aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 27
Het college van burgemeester en schepenen gelast de afvoering van ambtswege uit de
bevolkingsregisters, wanneer :
Stad Borgloon - Gemeenteraad van 24 november 2020 - 2020_GR_00152 : Goedkeuring verordening betreffende het onderzoek
naar de reële verblijfplaats van personen of gezinnen op het grondgebied van de Stad Borgloon

9/11

 uit het verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand blijkt dat het onmogelijk is de
nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen;
 de afvoering van ambtswege van het referentieadres blijkt uit het voorstel van de raad voor
maatschappelijk welzijn;
 betrokkene en/of gezin de woning reeds meer dan 6 maanden verlaten heeft en de huidige
verblijfplaats niet gekend is.
De afvoering van ambtswege gaat in op datum van beslissing van het college van burgemeester en
schepenen behalve wanneer het verlies van het recht van verblijf het gevolg is van een beslissing van
de Dienst Vreemdelingenzaken. In dit laatste geval is geen beslissing van het college van
burgemeester en schepenen nodig en gaat de afvoering van ambtswege in op datum van beslissing
van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Artikel 28
4. Bezwaar/Beroep
Betrokkene(n) en/of gezin kan zijn bezwaren betreffende de kennisgeving van inschrijving of
afvoering van ambtswege, eventueel aangevuld met bewijsstukken, schriftelijk meedelen aan de
ambtenaar burgerlijke stand binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving. De postdatum
geldt als bewijs.
Indien de bezwaren gegrond zijn, vraagt de dienst burgerzaken aan het college van burgemeester en
schepenen de annulatie van de inschrijving of afvoering van ambtswege. De gemotiveerde beslissing
wordt binnen de 14 dagen schriftelijk ter kennis gebracht van betrokkene(n) en/of gezin.
Artikel 29
Betrokkene(n) en/of gezin kan tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
schriftelijk beroep instellen bij FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie, Instellingen en Bevolking,
dienst bevolking en identiteitskaarten, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 100 Brussel.
Artikel 30
Het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats gebeurt conform de vigerende algemene
onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters.
Artikel 31
De Politiezone kanton Borgloon wordt gelast met de uitvoering van het in het reglement vermelde
onderzoek naar de wettelijke hoofdverblijfplaats.
Artikel 32
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan FOD Binnenlandse Zaken, Rijksregister, Regionale
afvaardiging Limburg en de korpschef van de Politiezone kanton Borgloon.
Artikel 33
Dit besluit zal overeenkomstig artikel 285, § 1, 286 en 287 van het decreet over lokaal bestuur
bekendgemaakt worden via de web toepassing van de gemeente. Op basis van artikel 330 van het
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decreet lokaal bestuur brengt de stad Borgloon de toezichthoudende overheid op de hoogte van de
bekendmaking van dit besluit.

Namens De Gemeenteraad

Algemeen directeur

Voorzitter

Vera Leemans
Algemeen directeur

Danny Deneuker
Voor eensluidend afschrift,

Burgemeester

Vera Leemans
Eric Awouters
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