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18.
Reglement betreffende het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen op het
grondgebied van de gemeente Voeren
De raad
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op artikel 1, 3, 5 en 8 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregister, 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
Gelet op 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
Gelet op de Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters van 1 juli 2010, in het
bijzonder artikel 81 over het onderzoek naar de reële verblijfplaats, artikel 87 over de procedure van ambtshalve
afvoering en artikel 92 over de procedure van ambtshalve inschrijving en artikel 94 over de verordenende
bevoegdheid van de gemeenteraad (versie 1 december 2014)
Gelet op de 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
Overwegende dat het onderzoek naar de verblijfstoestand van een persoon op zich geen schending uitmaakt van
artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven 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)
Overwegende dat het noodzakelijk is om de echtheid van de hoofdverblijfplaats na te gaan bij veranderingen van
de verblijfplaats
Overwegende dat er nood is aan een efficiënte en permanente controle van de verblijfssituaties door de lokale
politie ter voorkoming van fictieve domiciliering en ter bestrijding va fiscale en sociale fraude
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Artikel 1

De gemeenteraad keurt het hierna vermelde reglement betreffende het onderzoek naar wettelijke
verblijfplaats van personen op het grondgebied van de gemeente Voeren goed

Reglement woonstcontroles uitgevoerd op het grondgebied van de gemeente Voeren
Dit reglement kadert binnen de verordenende bevoegdheid met betrekking tot de nadere regels inzake de
controle van de hoofdverblijfverblijfplaats van personen bepaald in het 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. Bovendien kadert dit
reglement in de bestrijding van domiciliefraude.
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
artikel 1
Dit reglement regelt het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats van personen op het
grondgebied van de Gemeente Voeren.
artikel 2
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 gemeente Voeren 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 gewoon verblijf van de echtgenote of van de andere leden van het gezin;
➢ De plaats waar de kinderen naar school gaan;
➢ De arbeidsplaats;
➢ Het energieverbruik;
➢ De telefoonkosten
artikel 3
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende procedures van onderzoek naar de
werkelijke hoofdverblijfplaats:
➢ gewone procedure onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats;
➢ procedure inschrijving van ambtswege;
➢ procedure afvoering van ambtswege;
➢ procedure vertrek naar het buitenland.
artikel 4
Wanneer uit het woonstonderzoek blijkt dat betrokkene en/of zijn gezin hoofdverblijfplaats heeft in
een woning waarin permanente bewoning niet is toegelaten om redenen van veiligheid, gezondheid, urbanisme
of ruimtelijke ordening, zoals vastgesteld door de daartoe bevoegde gerechtelijke of administratieve instantie, kan
betrokkene en/of zijn gezin slechts voorlopig worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Deze voorlopige

inschrijving kan slechts overgaan in een definitieve inschrijving indien de hiertoe bevoegde gerechtelijke of
administratieve instantie een beslissing of maatregel heeft genomen die een einde stelt aan de onrechtmatige
toestand. Ook neemt de voorlopige inschrijving een einde zodra betrokkene en/of zijn gezin de woning heeft
verlaten.
artikel 5
De referentiepersoon is het gezinslid dat gewoonlijk in contact staat met de gemeentelijke
administratie voor de aangelegenheden van zijn/haar gezin.
artikel 6
Het referentieadres is het adres, waar een natuurlijk persoon zonder vaste verblijfplaats is
ingeschreven met de toestemming van
- een natuurlijk persoon, die is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Voeren; of
- 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 natuurlijke persoon.
artikel 7
Er is sprake van tijdelijke afwezigheid wanneer men niet effectief verblijft op zijn
hoofdverblijfplaats tijdens een bepaalde periode, waarbij er voldoende belangen behouden worden die aantonen
dat de re-integratie in de hoofdverblijfplaats op elk moment mogelijk is. Bij een tijdelijke afwezigheid kan de
inschrijving in de bevolkingsregisters worden behouden. De burger beschikt over de mogelijkheid om elke
tijdelijke afwezigheid van meer dan drie maanden aan te geven bij het gemeentebestuur van zijn
hoofdverblijfplaats, via het daartoe voorziene formulier.
Hoofdstuk II. Aangifte
artikel 8
Eenieder die zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen op het grondgebied van de gemeente Voeren
doet hiervan aangifte bij de dienst burgerzaken van de gemeente Voeren.
artikel 9
Deze aangifte wordt gedaan binnen de 8 werkdagen nadat de nieuwe hoofdverblijfplaats op het
grondgebied van de gemeente Voeren effectief betrokken werd. In geval van vertrek naar het buitenland, gebeurt
de aangifte ten laatste een dag voor vertrek naar het buitenland. De aangifte gebeurt ook wanneer zowel de
huidige als de vorige verblijfplaats zich op het grondgebied van de gemeente Voeren bevinden.
De verplichting om een aangifte van verblijfsverandering te doen vervalt niet door het verstrijken van de in het
eerste lid vermelde termijn van acht werkdagen.
artikel 10
De aangifte wordt gedaan door de alleenstaande, de referentiepersoon van het gezin voor
zichzelf en de andere leden van het gezin op hetzelfde adres of door het gezinslid zelf.
Dit kan:
➢ Hetzij persoonlijk aan het loket van de dienst burgerzaken, AC De Voor, Gemeenteplein 1 – 3798 Voeren
➢ Hetzij per e-mail aan info@devoor.be, mits hij/zij zich voldoende identificeert met het rijksregisternummer
➢ Hetzij per brief gericht aan het gemeentebestuur Voeren, dienst burgerzaken, Gemeenteplein 1 te 3798
Voeren
➢ Hetzij door de aangifte te doen via een online thuisloket
artikel 11
De wijziging van hoofdverblijfplaats van een niet ontvoogde minderjarige kan slechts worden
aangevraagd door een ouder die het ouderlijk gezag heeft over deze minderjarige.
artikel 12
De datum van aangifte bepaalt de datum van inschrijving in het bevolkingsregister. Indien het een
elektronische aangifte via het thuisloket betreft, is de datum van kennisneming van deze aangifte door de
bevoegde medewerker van de dienst burgerzaken bepalend voor het tijdstip van de inschrijving in de registers.
De wijkinspecteur kan op gemotiveerde wijze een andere datum van inschrijving in het bevolkingsregister
opgeven.

Hoofdstuk III. Gewone procedure onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats
artikel 13
Na de aangifte bedoeld in de artikelen 6 en 7, voert de lokale politie een onderzoek naar de
werkelijke verblijfplaats van de aangever en eventueel zijn/haar gezin. De wijkinspecteur onderzoekt het effectief
verblijf van aangever en eventueel zijn/haar gezin gedurende het grootste gedeelte van het jaar.
artikel 14
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 wonen;
➢ 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 eventiele 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
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 verricht daarvoor alle onderzoeksdaden, nodig binnen de grenzen van de opdracht en
wettelijke bevoegdheden, om tot vaststelling over te gaan;
➢ De wijkinspecteur gebruikt voor de vaststellingen de voorgeschreven formulieren.
artikel 15
De gegevens van het onderzoek worden weergegeven in een schriftelijk, gedagtekend en
ondertekend verslag.
Het verslag bevat minstens volgende gegevens:
➢ De identiteit van de perso(o)n(en) aangetroffen op het adres;
➢ Het vorige en toekomstig adres
➢ Eventuele opmerkingen over de woning (bijvoorbeeld toestand van de woning),
➢ De data en tijdstippen waarop de plaats bezoeken uitgevoerd werden;
➢ De feiten, waaruit blijkt dat de betrokkene en/of gezin
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.
➢ De naam, voornaam en functie van de wijkinspecteur die het onderzoek voert.
artikel 16
Indien wordt gevraagd om de verblijfplaats van een niet ontvoogde minderjarige te registreren op
het adres van slechts één van beide ouders, zal de andere ouder hier door de dienst burgerzaken per
aangetekend schrijven van op de hoogte worden gebracht. Deze kennisgeving gebeurt ten laatste twee dagen na
de aanvraag tot wijziging van de hoofdverblijfplaats. Na ontvangst van deze kennisgeving, beschikt deze ouder
over een termijn van 15 dagen om zijn bezwaren over te maken aan de dienst burgerzaken. Dit kan via
bevolking@devoor.be of per aangetekend schrijven t.a.v. de dienst burgerzaken.
artikel 17
Indien de woonstcontrole betrekking heeft op de hoofdverblijfsplaats van een niet ontvoogde
minderjarige waarvan de ouders niet op een gemeenschappelijk adres wonen, zal de wijkinspecteur minstens
drie plaatsbezoeken uitvoeren vooraleer het onderzoek af te sluiten. Een inschrijving op basis van vaststellingen
die enkel tijdens een schoolvakantie hebben plaatsgevonden, worden vermeden. De adreswijziging van de niet
ontvoogde minderjarige zal voor het verstrijken van de termijn van 15 dagen, bepaald in artikel 14, niet worden
ingevoerd in het rijksregisterdossier van de minderjarige.
artikel 18
De bevindingen van het politioneel onderzoek worden maximaal 3 werkdagen na het onderzoek
bezorg aan de dienst bevolking, die overgaat tot inschrijving of niet-inschrijving van betrokkene en/of gezin op
datum van de aangifte.

artikel 19
Na afloop van het onderzoek en binnen 20 dagen na de datum van de aangifte, stelt de dienst
burgerzaken de gemeente van vorige hoofdverblijfplaats, voor zover dit niet Voeren was, in kennis van dat:
➢ De betrokkene en/of gezin ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente Voeren
➢ De aanvraag om inschrijving van betrokkene en/of gezin in de bevolkingsregisters van de gemeente
Voeren geweigerd werd.
De eventuele beslissing tot niet-inschrijving moet met redenen omkleed worden en ter kennis gebracht van de
betrokkene en/of gezin.

Hoofdstuk IV. Inschrijving van ambtswege
artikel 20
Het is de taak van de lokale Politie Voeren om aan de ambtenaar burgerlijke stand en dienst
bevolking te melden welke personen van ambtswege ingeschreven moeten worden.
artikel 21
Wanneer er sprake is van een vermoeden dat betrokkene en/of zijn gezin hun hoofdverblijfplaats
hebben op het grondgebied van de gemeente Voeren, maar het hebben nagelaten om hiervan aangifte te doen
conform titel II van deze verordening, zal de dienst burgerzaken betrokkene en/of het gezin oproepen om de
nodige stappen te ondernemen. Deze oproeping gebeurt per gewone brief. Vanaf datum van verzending van
deze oproepingsbrief, vat een termijn van 14 dagen aan waarbinnen betrokkenen en of zijn gezin de mogelijkheid
wordt geboden om de inschrijving te regulariseren. Indien geen tijdig gevolg werd gegeven aan deze oproep, zal
de procedure inschrijving van ambtswege worden opgestart.
artikel 22
De inschrijving van ambtswege wordt ook uitgevoerd indien de niet-ontvoogde minderjarigen hun
hoofdverblijfplaats hebben gevestigd bij een ouder die uit zijn ouderlijk gezag werd ontheven of ten opzichte van
wie het exclusieve toezicht via een gerechtelijke beslissing werd toegewezen aan de andere ouder. De personen
die het gezag uitoefenen over deze minderjarigen worden op de hoogte gebracht van deze inschrijving van
ambtswege.
artikel 23
Vreemdelingen kunnen slechts van ambtswege worden ingeschreven indien zij conform het
vigerend recht toegelaten of gemachtigd zijn een verblijf van meer dan drie maanden te hebben op het
grondgebied van het Rijk.
artikel 24
De inschrijving van ambtswege wordt, op basis van een grondige woonstcontrole en op basis van
een omstandig gemotiveerd verslag van de wijkinspecteur, binnen 1 maand na afsluiten van het onderzoek,
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
artikel 25
Het college van burgemeester en schepenen beslist tot inschrijving dan wel tot niet-inschrijving
van ambtswege. De beslissing tot niet-inschrijving is met redenen omkleed en wordt enkel verantwoord door
elementen die zijn gebleken uit het gevoerde onderzoek.
artikel 26
De inschrijving van ambtswege gaat in op de datum waarop de aanwezigheid in de gemeente
werd vastgesteld. Deze datum staat vermeld in het verslag van de ambtenaar van de burgerlijke stand, die zich
baseert op het onderzoeksverslag van de wijkagent.
artikel 27
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de inschrijving van
ambtswege wordt door de dienst burgerzaken binnen 14 dagen schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis
gebracht van betrokkene(n).
De dienst burgerzaken geeft aan de gemeente van de vorige hoofdverblijfplaats, voor zover deze niet op het
grondgebied van de gemeente Voeren gevestigd was, kennis van het feit dat:
➢ Betrokkene(n) werd(en) ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Voeren; of
➢ Betrokkene(n) niet werd(en) ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Voeren.
Hoofdstuk V. Afvoering van ambtswege
artikel 28
Indien uit het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats blijkt dat betrokkene en/of gezin
niet op het in de bevolkingsregisters vermelde adres zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd en de werkelijke
hoofdverblijfplaats niet achterhaald kan worden, zal de wijkinspecteur de afvoering van ambtswege voorstellen.
De wijkinspecteur verifieert steeds de SIDIS-databank om na te gaan of betrokkene niet werd opgesloten in een
strafinrichting. De opsluiting in een strafinrichting sluit een afvoering van ambtswege in principe uit.
artikel 29
De afvoering van ambtswege wordt ook voorgesteld wanneer:
- Betrokkene en/of zijn gezin 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 en zijn verblijfstoestand niet geregulariseerd kan worden, omdat de natuurlijke persoon van
verblijfplaats is veranderd, overleden is, zelf van ambtswege werd afgevoerd of zich niet akkoord heeft verklaard
met de aanvraag van een referentieadres door betrokkene;
- gedetineerden nalaten binnen 1 maand na vrijlating hun adres van hoofdverblijfplaats meedelen aan de dienst
bevolking.
artikel 30
Wanneer betrokkene en/of gezin is ingeschreven op een referentieadres bij het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) volstaat voor de afvoering van ambtswege een voorstel van de
raad voor maatschappelijk welzijn. In dit laatste geval werd het onderzoek gevoerd door de ambtenaren van het
OCMW.

artikel 31
De afvoering van ambtswege wordt voorgesteld op basis van een grondige woonstcontrole en na
een gemotiveerd verslag van de wijkinspecteur, conform artikel 14 van dit reglement. Wanneer de woning
bewoond wordt door derden die geen band hebben met betrokkene(n), volstaat doorgaans 1 plaatsbezoek om de
afvoering van ambtswege voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen.
artikel 32
Indien de woning niet bewoond lijkt of bewoners daadwerkelijk een band hebben met
betrokkene(n) zal de wijkinspecteur meerdere keren ter plaatse gaan over een periode van maximaal 2 maanden
(ook buiten de kantooruren).
artikel 33
De bevindingen van het politioneel onderzoek worden maximaal 3 werkdagen na het afsluiten
van het onderzoek bezorgd aan de dienst burgerzaken. Indien het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats
onvoldoende elementen oplevert om tot een besluit te komen, vraagt de dienst bevolking, een bijkomend
onderzoek aan de wijkinspecteur.
artikel 34
Na ontvangst van het verslag van de wijkinspecteur, wordt betrokkene en/of zijn gezin per
aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van het voornemen tot afvoering van ambtswege. Vanaf datum van
verzending van deze kennisgeving start een termijn van 14 dagen waarin betrokkene en/of zijn gezin zich kan
aanbieden bij de dienst burgerzaken om zijn verblijfstoestand te regulariseren.
artikel 35
Indien uit het onderzoek blijkt dat betrokkene en/of zijn gezin zijn hoofdverblijfplaats gevestigd
heeft in een andere gemeente, brengt de dienst burgerzaken deze gemeente hiervan op de hoogte en zal
betrokkene en/of zijn gezin niet van ambtswege worden afgevoerd indien deze gemeente het hoofdverblijf op
haar grondgebied bevestigt.
artikel 36
Indien uit het onderzoek blijkt dat betrokkene en/of zijn gezin 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 aan het college
van burgemeester en schepenen.
artikel 37
De afvoering van ambtswege kan aan het college van burgemeester en schepenen voorgesteld
worden, wanneer uit het buurtonderzoek blijkt dat betrokkene en/of zijn 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 of indien werd
vastgesteld door de wijkinspecteur dat nieuwe bewoners (die geen band hebben met betrokkene(n)) hun
hoofdverblijfplaats op het betreffende adres hebben gevestigd.
De dienst burgerzaken legt de resultaten van het onderzoek binnen de maand na afronding van het politioneel
onderzoek voor aan het college van burgemeester en schepenen.
artikel 38
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de afvoering van ambtswege.
De afvoering van ambtswege gaat in op datum van beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
artikel 39
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de afvoering van ambtswege
wordt door de dienst burgerzaken binnen 14 dagen per aangetekend schrijven en ter kennis gebracht van
betrokkene en/of zijn gezin. Bij gebrek aan kennis van het adres van de effectieve hoofdverblijfplaats, wordt deze
aangetekende zending verzonden naar het laatst gekende adres van betrokkene(n).
Hoofdstuk VI. Vertrek naar het buitenland
artikel 40
De aangifte van vertrek naar het buitenland wordt gedaan door de alleenstaande, de
referentiepersoon van het gezin voor zichzelf en de andere leden van het gezin op hetzelfde adres of door het
gezinslid zelf. De aangifte gebeurt persoonlijk aan de loketten van de dienst burgerzaken. Er wordt aan
betrokkene(n) een bewijs van afschrijving (model 8) afgeleverd.
artikel 41
Indien betrokkene(n) reeds in het buitenland verblijft/verblijven op het moment van de melding
van vertrek naar het buitenland, kan deze afvoering uit de registers per uitzondering per mail worden
aangevraagd, indien verstande dat het betreffende mailadres duidelijk te linken is aan de persoon waarvoor de
aanvraag wordt gedaan. Deze aanvraag kan worden gericht aan bevolking@devoor.be met de vermelding van
volgende gegevens:
➢ Identiteitsgegevens van betrokkene(n) (naam – voornaam – rijksregisternummer);
➢ Vorig adres op het grondgebied van de gemeente Voeren;
➢ Nieuw adres in het buitenland.
Een bewijs van aanmelding bij een officiële instantie in het betreffende land wordt bij de aanvraag gevoegd.
Een bewijs van afschrijving (model 8) wordt verzonden naar het mailadres van waar de aanvraag werd verstuurd.

artikel 42
De afvoering neemt een aanvang op de datum van aangifte van vertrek. Model 8bis wordt door
de declarant ingevuld en ondertekend.
Indien de afvoering slechts wordt aangevraagd op het moment dat men reeds in het buitenland , zal de afvoering
aanvang nemen op datum van opmaak van het model 8.
artikel 43
De realiteit van het vertrek naar het buitenland wordt door de wijkinspecteur gecontroleerd door
het uitvoeren van een woonstcontrole op het adres van de laatste hoofdverblijfplaats.
Hoofdstuk VII. Bezwaar/Beroep
Artikel 44
Bezwaar
Betrokkene 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 potdatum geldt als bewijs.
Indien de bezwaren gegrond zijn, vraagt de dient 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 en/of gezin.
artikel 45
Beroep
Binnen de 30 dagen kan tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen schriftelijk beroep
worden ingesteld bij FOD binnenlandse zaken, algemene directie instellingen en bevolking, dienst bevolking en
identiteitskaarten, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel.
De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken oordeelt enkel over betwistingen inzake:
➢ ambtshalve afvoering bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen;
➢ ambtshalve inschrijving bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen;
➢ weigering tot inschrijving na aanvraag door betrokkene(n);
➢ weigering tot inschrijving na onderzoek op vraag van een andere gemeente.
Alle andere betwistingen moeten worden voorgelegd aan de rechtbank van eerste aanleg of aan de Raad van
State naargelang het geval en de keuze van de burger.
Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
artikel 46
Dit reglement kadert in een algemeen regelgevend kader op federaal niveau en wordt ook in het
licht van deze hogere regelgeving geïnterpreteerd.
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