
De gemeenteraad van Vorselaar, 
 
Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 
 
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de 
identiteitskaarten; 
 
Gelet op het KB van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister en meer bepaald artikel 10 van dit besluit; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de algemene onderrichtingen van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 
07/10/1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister; 
 
Overwegende dat het verblijf van personen die niet zijn ingeschreven in de 
bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister op het grondgebied van de 
gemeente moet vastgesteld worden bij wijze van een onderzoek en onder de vorm 
van een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verslag; 
 
Overwegende dat eveneens de afwezigheid van personen, die wel ingeschreven zijn 
in de registers, op die wijze moet worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat enerzijds omwille van de algemene beginselen van de 
rechtszekerheid van de burgers en van de administratie, en anderzijds om er voor te 
zorgen dat eventuele betwistingen omtrent die vaststellingen onmiddellijk en ter 
plaatse kunnen opgelost worden en te voorkomen dat zij onmiddellijk ter beslechting 
voor de hogere overheden moeten worden gebracht; 
 
Gelet op de toelichting van de secretaris; 
 
Besluit met eenparigheid van stemmen 
 
Artikel 1 
 
De hiernavolgende verordening betreffende het onderzoek naar de verblijfplaats van 
personen of gezinnen op het grondgebied van de gemeente en het verslag 
hieromtrent , vast te stellen : 
 
Artikel 1 – Onverminderd de bepalingen van het KB van 16 juli 1992 betreffende de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister wordt telkens een onderzoek ter 
plaatse ingesteld naar de werkelijke verblijfplaats van personen of gezinnen in de 
volgende gevallen : 

1. In geval van aangifte 
a) Wanneer een persoon of een gezin verklaard heeft dat hij zijn hoofdverblijf op 

het grondgebied van de gemeente wil vestigen of reeds gevestigd heeft. 



b) Wanneer een persoon of een gezin verklaard heeft zijn hoofdverblijf naar een 
andere plaats in de gemeente te willen overbrengen dan die waar hij 
ingeschreven is, of reeds overgebracht heeft. 

2. Bij ontstentenis van aangifte 
a) Zodra de administratie of de politie vernomen heeft dat een persoon of een 

gezin zijn hoofdverblijf in de gemeente heeft gevestigd zonder daarvan 
aangifte te hebben gedaan. 

b) Zodra de administratie of de politie vernomen heeft dat een persoon of een 
gezin zijn hoofdverblijf in de gemeente heeft verlaten zonder daarvan aangifte 
te hebben gedaan. 

 
Artikel 2 – De gegevens van het onderzoek worden weergegeven in een schriftelijk, 
gedagtekend en ondertekend verslag aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand of 
aan de Burgemeester indien het de politie betreft. 
 
Artikel 3 – 
§ 1 In de volgende gevallen wordt het besluit onverwijld door de Ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand aan de betrokken persoon of aan de referentiepersoon van het 
gezin betekend : 

1. wanneer blijkt dat de persoon of het gezin zijn hoofdverblijf niet 
daadwerkelijk gevestigd heeft op de plaats die hij heeft aangegeven; 

2. wanneer blijkt dat de persoon of het gezin daadwerkelijk verblijft op de 
plaats die aangegeven is in het verslag doch nagelaten heeft daar de 
voorgeschreven aangifte van te doen. 

 
§ 2 Samen met de betekening van het besluit wordt de betrokken persoon of de 
referentiepersoon van het gezin ervan verwittigd : 

1. in de gevallen bedoeld onder 1 bovenvermeld, dat hij niet zal ingeschreven 
worden in de registers of dat hij zal ingeschreven worden op een andere 
plaats dan die welke hij heeft aangegeven en die blijkens het verslag zijn 
werkelijk hoofdverblijf is; 

2. in de gevallen bedoeld onder 2 bovenvermeld, dat hij ambtshalve zal 
ingeschreven worden op de plaats, waar hij blijkens dat verslag zijn 
hoofdverblijf heeft gevestigd, indien hij zich niet binnen de acht dagen in 
regel heeft gesteld met de bepalingen van artikel 9 van het KB van 16 juli 
1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. 

§ 3 De betrokken persoon of referentiepersoon kan, binnen de 14 dagen te rekenen 
vanaf de betekening, schriftelijk bezwaar indienen bij de Ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand. Het bezwaarschrift moet omstandig gemotiveerd zijn en 
desgevallend aangevuld met bewijsstukken omtrent de werkelijke verblijfplaats. 
 
§ 4 De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand legt het dossier voor en brengt verslag 
uit op de eerstvolgende zitting van het College van Burgemeester en Schepenen dat 
uitspraak doet over de al dan niet ambtshalve inschrijving in de registers. 
 
§ 5 De betrokken persoon of de referentiepersoon wordt onverwijld in kennis gesteld 
van de beslissing en zij worden daarbij verzocht zich in regel te stellen met hun 
identiteitskaart en andere documenten waarop hun werkelijke verblijfplaats is 
vermeld. 
 



Artikel 4 – Deze verordening treedt in werking op 5 juli 2011. 
 
Artikel 2 
 
Afschrift van dit besluit zal voor verdere uitvoering en kennisgeving worden 
overgemaakt aan de bevoegde diensten. 
 


