Administratieve verordening betreffende het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats van
personen of gezinnen op het grondgebied van de gemeente en het verslag hieromtrent.

Artikel 1. - Termen zoals "hoofdverblijfplaats", "gezin" en "referentiepersoon" worden in deze
verordening gebruikt in hun betekenis volgens de Algemene Onderrichtingen betreffende het
houden van de bevolkingsregisters.
Artikel 2. - Onverminderd de bepalingen van het K.B. van 16.07.1992 betreffende de
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister wordt telkens een onderzoek ter plaatse
ingesteld naar de werkelijke hoofdverblijfplaats van personen of gezinnen in volgende gevallen :
1° in geval van aangifte
a) wanneer een persoon of een gezin verklaard heeft dat hij zijn hoofdverblijfplaats op het
grondgebied van de stad Roeselare wil vestigen of reeds gevestigd heeft;
b) wanneer een referentiepersoon van een gezin of een gezinslid verklaart zijn/haar
hoofdverblijfplaats naar een andere plaats in de stad Roeselare te hebben
overgebracht.
2° bij ontstentenis van aangifte :
a) zodra de administratie, de politie of een andere gemeente vernomen heeft dat een
persoon of een gezin zijn hoofdverblijfplaats in de stad Roeselare heeft gevestigd zonder
daarvan de vereiste aangifte te hebben gedaan;
b) zodra de administratie of de politie vernomen heeft dat een persoon of een gezin zijn
hoofdverblijfplaats in de stad Roeselare heeft verlaten zonder daarvan de vereiste
aangifte te hebben gedaan.
Artikel 3. - Het onderzoek naar de reële verblijfplaats van een persoon wordt uitgevoerd door
de politieambtenaren van de lokale politie, hetzij op initiatief van de lokale politie, hetzij op
verzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand, hetzij op vraag van een andere gemeente
(model 6). Het onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Onderrichtingen van
1 juli 2010 betreffende het houden van de bevolkingsregisters. Het woonstonderzoek omvat:
1° een controle van de realiteit van de hoofdverblijfplaats;
2° een verificatie van de gezinssamenstelling, waarbij tevens wordt nagegaan of nog andere
personen op het betrokken adres verblijven.
3° een controle of de reeds ingeschreven burgers nog steeds op het adres verblijven, dan wel
vertrokken zijn naar een ander adres.
Artikel 4. - De politieambtenaar verricht alle onderzoeksdaden die, binnen de grenzen van de
opdracht, nodig zijn om tot de vaststelling over te gaan. De politieambtenaar kan navraag doen
bij de eigenaar van de woning, bij de buren, bij eventueel andere bewoners van het gebouw, de
huisbewaarder, winkeliers in de buurt, enzovoorts teneinde meer informatie te verzamelen over
de feitelijkheid van de verblijfplaats. De politieambtenaar onderzoekt ook of het pand beschikt
over sanitaire voorzieningen en een kookfunctie die gebruikt kan worden door de bewoners van
het gebouw.
Artikel 5. - In geval van gefundeerd vermoeden van:
1° ernstige kwaliteitsgebreken aan de woning in de zin van de Vlaamse Wooncode of in geval
van overbewoning;
2° reëel gevaar voor de openbare gezondheid of de openbare veiligheid;
3° twijfel omtrent het statuut van zelfstandige of niet-zelfstandige wooneenheid;

stuurt de dienst burgerzaken het dossier naar de bevoegde gemeentelijke dienst voor
bijkomend onderzoek naar de conformiteit van de woning. Er mag geen enkele inschrijving als
hoofdverblijfplaats worden geweigerd omwille van veiligheid, gezondheid, urbanisme of
ruimtelijke ordening. Wel kan steeds worden voorzien in een bijzondere inschrijvingsprocedure
bestaande uit een voorlopige inschrijving.
Artikel 6. - De gegevens van het onderzoek worden weergegeven in een schriftelijk,
gedagtekend en ondertekend verslag aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
Dit verslag moet de volgende gegevens omvatten :
1° de datum waarop het onderzoek heeft plaats gegrepen, indien van toepassing de data en
uren van de bijkomende controles.
2° de identiteit van de betrokken perso(o)n(en) indien mogelijk met aanduiding van de
bewijsstukken.
3° de handtekening van minimaal één van de betrokken personen.
4° de plaats waar zij op de dag van het onderzoek zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters of
in het vreemdelingenregister (of dat zij nergens ingeschreven zijn).
5° of zij al dan niet de voorgeschreven aangifte hebben gedaan en desgevallend de datum
waarop dit gebeurde met verwijzing naar bewijsstukken.
6° de feitelijkheden waaruit blijkt dat de betrokken personen
- ofwel daadwerkelijk hun hoofdverblijfplaats hebben gevestigd op de plaats die voorkomt in hun
aangifte of waar zij daadwerkelijk zijn aangetroffen;
- ofwel dat zij hun hoofdverblijfplaats elders hebben met aanduiding van de aangegeven of
vermoedelijke vestigingsplaats (gemeente en adres);
- ofwel dat zij de plaats waar zij ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of in het
vreemdelingenregister hebben verlaten met aangifte van de plaats waar zij zich vermoedelijk
gevestigd hebben.
Bij die feitelijkheden mag, wanneer dat onontbeerlijk zou zijn voor de vaststelling, de bron van
informatie vermeld worden.
7° het besluit van het onderzoek.
8° de naam, graad en handtekening van de agent die het onderzoek heeft verricht en de datum
waarop het verslag werd opgesteld.

Artikel 7. – Wanneer het resultaat van het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats positief is, zal
de betrokkene een bericht ontvangen om zich aan te melden bij de betrokken dienst om de
nodige administratieve documenten (identiteitskaart, inschrijvingsbewijs wagen,…) te laten
aanpassen.
Artikel 8. - In de volgende gevallen wordt het resultaat van het onderzoek naar de
hoofdverblijfplaats schriftelijk kennis gegeven op het adres dat het voorwerp uitmaakte van het
onderzoek:
1° indien een aanvullend onderzoek aangewezen blijkt;
2° indien blijkt dat de persoon of het gezin zijn/haar hoofdverblijf niet werkelijk heeft gevestigd
op de plaats die hij/zij heeft aangegeven.
Het betrokken gezin kan zijn bezwaren betreffende de kennisgeving, eventueel aangevuld
met bewijsstukken, schriftelijk meedelen aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand binnen
acht dagen te rekenen vanaf de kennisgeving. De postdatum geldt als bewijs.

Artikel 9. - In de volgende gevallen legt de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand binnen de
maand het dossier voor en brengt verslag uit bij het Schepencollege dat ter zake uitspraak
doet.
1° wanneer het onderzoek aanleiding geeft tot een ambtshalve inschrijving in de registers.
2° wanneer het onderzoek aanleiding geeft tot een ambtshalve afvoering van de registers.

Artikel 10. - Bij een besluit tot ambtshalve inschrijving in de registers wordt de gemotiveerde
beslissing tot inschrijving ter kennis gebracht aan betrokkene en indien van toepassing aan de
gemeente van de vorige verblijfplaats. Het resultaat van het onderzoek wordt onverwijld per
aangetekend schrijven aan de betrokkene ter kennis gegeven op het adres dat het voorwerp
uitmaakte van het onderzoek.
Artikel 11. - Een betwisting van de beslissing tot ambtshalve inschrijving, ambtshalve
schrapping of weigering van inschrijving kan schriftelijk binnen de dertig kalenderdagen na de
beslissing van de gemeente door een van de partijen (gemeente / privépersoon die een
inschrijving als hoofdverblijfplaats betwist of eist) worden voorgelegd aan de Minister van
Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Instellingen en Bevolking – Park Atrium –
Koloniënstraat 11 – 1000 BRUSSEL).
Artikel 12. - Strafbepaling
Bij het overtreden van de bepalingen van dit hoofdstuk, gelden de strafbepalingen zoals voorzien
in artikel 23 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en
het vreemdelingenregister.
Artikel 13. - Deze verordening gaat in op 01.04.2016.
Artikel 14. - Afschrift van dit besluit wordt in drievoud gestuurd aan de Gouverneur van de
Provincie West-Vlaanderen.
Tevens wordt van dit besluit dadelijk een afschrift gestuurd aan de Griffie van de R.E.A. te
Kortrijk en aan de korpschef van de politiezone RIHO.

