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Deze gids voor de inschrijvingsprocedure van buitenlanders in de bevolk-

ingsregisters is het resultaat van het werk van verschillende lidorganisaties 

van twee platformen uit het middenveld: het Platform Familles en errance 

en het Platform Kinderen op de vlucht.

Met de steun van de Federatie Wallonië-Brussel
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Preambule

Om maatschappelijk werkers bij hun dagelijkse werk te ondersteunen, 

wezen zij erop dat de verschillende concepten, het wettelijke kader en de 

praktijken van de overheden met betrekking tot de inschrijving van buiten-

landers in de bevolkingsregisters moeten worden verduidelijkt. 

De inschrijving in bevolkingsregisters vindt plaats op verschillende tijd- 

stippen in het leven van buitenlanders en speelt een belangrijke rol. Soms is 

de inschrijving in de registers een startpunt, noodzakelijk voor het inleiden 

van een procedure of het openen van rechten, maar een inschrijving in de 

registers kan ook het resultaat van een positief afgesloten verblijfprocedure 

zijn. Aangezien het rechtskader vrij algemeen is, hebben we ervoor gekozen 

om de aandacht te vestigen op de situaties waarmee niet-Belgen die in een 

onwettige of precaire situatie verblijven, geconfronteerd worden. Daarnaast 

maken we een onderscheid tussen verschillende gevallen, afhankelijk van de 

(Europese of niet-Europese) herkomst van de aanvragers, hun verblijfsstatus 

of de eventueel lopende procedures. 
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01 Enkele 
basisbegrippen

Huisvesting is een regionale bevoegdheid. In de 3 regionale wooncodes 

wordt onder een woning een gebouw of deel van een gebouw begrepen dat 

structureel bestemd is of (voornamelijk) gebruikt wordt voor de huisvesting 

van één of meer huishoudens1.  

Fatsoenlijke huisvesting is een grondrecht dat is vastgelegd in de Belgische 

grondwet2  en in vele Europese en internationale teksten. De effectieve rea-

lisatie van dit recht roept veel vragen op die we hier niet zullen behandelen.

Hoewel een dak boven je hoofd voor ieder een onmiskenbare materiële 

noodzaak is, is dit daarnaast ook van cruciaal administratief en juridisch 

belang. Een woonplaats is vaak een startpunt voor een «administratief bes-

taan» en voor het openen van verschillende rechten.

W A T  I S  E E N  W O N I N G  ? 

1 Artikel 2, 3° van de Brusselse Wooncode; 
Artikel 1, 3° van de Waalse Wooncode; 
Artikel 2, 31° van de Vlaamse Wooncode
2 Artikel 23 van de Belgische Grondwet
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Het begrip «woonplaats» wordt geregeld door vele wettelijke bepalingen en 

verschillende rechtstakken.

De woonplaats wordt niet op dezelfde manier gedefinieerd in het burgerlijk 

recht, het gerechtelijk recht, het vreemdelingenrecht, enz. Er bestaat veel 

verwarring tussen de begrippen verblijfplaats en woonplaats, wat leidt tot 

een zeer versnipperde en ongelijke praktijk tussen de bevoegde autoriteiten. 

De wettelijke of burgerlijke woonplaats is de meest gebruikte term en zal 

voor ons van bijzonder belang zijn.  De woonplaats van iedere persoon, wat 

betreft de uitoefening van zijn burgerlijke rechten, is «daar waar hij zijn 

hoofdverblijf heeft» (art. 102 Burgerlijk Wetboek).

De keuze van de woonplaats is vrij en vloeit voort uit de combinatie van 

twee elementen (art. 103 tot 105 B.W.). Een materieel element is vereist, het 

«hoofdverblijf», d.w.z. de plaats waar de persoon gewoonlijk leeft, waar hij 

het centrum van zijn belangen heeft, dus waar hij vermoed wordt aanwezig 

te zijn in verband met het uitoefenen van zijn rechten en plichten. Daarnaast 

moet er ook een intentioneel element zijn, namelijk de bereidheid om zich 

hier te vestigen. Het bewijs van dit voornemen is de uitdrukkelijke verkla-

ring aan de gemeente. 

Dit is inderdaad een van de grootste uitdagingen van het begrip «woonplaats»: 

de inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente. De term domici-

liëring3  is niet helemaal juist, maar wordt vaak gebruikt. Om verwarring te 

voorkomen en in overeenstemming te blijven met de juridische terminologie, 

gebruiken we de term «inschrijving in de bevolkingsregisters».        

W A T  I S  E E N  W O O N P L A A T S  ?

3 Niet te verwarren met de bankdo-
miciliëring waarmee je aan een be-
drijf toestemming geeft om je factu-
ren automatisch bij je bank te innen.
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Het is een fictieve woonplaats die u in staat stelt om een correspondentieadres 

te hebben, en alle documenten, kennisgevingen en verdere ontwikkelingen 

met betrekking tot een specifieke procedure te ontvangen. In het algemeen 

wordt de keuze van de woonplaats gemaakt op basis van het adres van de 

effectieve verblijfplaats van de persoon, maar in sommige verblijfsprocedures 

is het raadzaam om de woonplaats te kiezen op het adres van de advocaat of 

bij een vertrouwenspersoon (zie de rubriek «Als verzoeker om regularisatie 

voor humanitaire redenen 9bis, pagina 28»).

Iedereen, ook personen zonder verblijfsrecht, kan een woonplaats kiezen!

W A T  I S  E E N  G E K O Z E N  W O O N P L A A T S ?

W A T  I S  E E N  V E R B L I J F P L A A T S  ? 

Het begrip verblijfplaats verwijst in de eerste plaats naar een feitelijke 

situatie. Het gaat dus om de plaats waar de persoon daadwerkelijk woont. In 

tegenstelling tot de woonplaats is er dus geen enkel criterium van intentie 

vereist om de verblijfplaats vast te stellen en kan er dus ook sprake zijn 

van meerdere verblijfplaatsen. Omdat het om een feitelijke situatie gaat, 

kan de verblijfplaats (in principe) via alle mogelijke rechtsmiddelen worden 

bewezen.
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W A T  I S  E E N  H O O F D V E R B L I J F P L A A T S 4 ? 

De hoofdverblijfplaats is de plaats waar de leden van een huishouden dat 

uit verscheidene personen is samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die 

personen al dan niet door verwantschap verbonden zijn, of de plaats waar 

een alleenstaande gewoonlijk leeft5. 

We kunnen maar één hoofdverblijfplaats hebben; deze wordt in aanmer-

king genomen door de administraties. 

De Koning stelt de aanvullende regels vast voor het bepalen van de hoofd-

verblijfplaats (zie het Koninklijk besluit van 16 juli 1992). 

      

W A A R O M  Z I J N  D E Z E  B E G R I P P E N  B E L A N G R I J K  ? 

In het kader van de verschillende verblijfssituaties of in de procedures die 

worden ingeleid, is het noodzakelijk om een contactadres te hebben, om 

ingeschreven te zijn in een bevolkingsregister in de gemeente, of om uw 

verblijf op het grondgebied van de gemeente te laten vaststellen. Het is van 

cruciaal belang een onderscheid te maken tussen de termen «vaststelling 

van de verblijfplaats» en «inschrijving in een register».

4 Zie Art. 3 en Art 5 van de wet van 
19 juli 1991 betreffende de bevolk-
ingsregisters, de identiteitskaarten, 
de vreemdelingenkaarten en de  
verblijfsdocumenten en Art. 7, 8, 10, 
16 en 20 van het Koninklijk besluit 
van 16 juli 1992 betreffende de be-
volkingsregisters en het vreemde-
lingenregister.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991071931&table_name=loi
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Inschrijvingsprocedure 
in de 
bevolkingsregisters 
betreffende 
de hoofdverblijfplaats

W E L K E  R E G I S T E R S  W O R D E N  I N 
E L K E  G E M E E N T E  G E H O U D E N 6  ? 

“1° bevolkingsregisters waarin ingeschreven worden op de plaats waar zij 

hun hoofdverblijfplaats gevestigd hebben, ongeacht of zij er aanwezig dan 

wel tijdelijk afwezig zijn, de Belgen en de vreemdelingen die toegelaten of 

gemachtigd zijn om voor een langere termijn dan drie maanden in het Rijk 

te verblijven, die gemachtigd zijn zich er te vestigen, of die om een andere 

reden ingeschreven worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met uitzondering van 

de vreemdelingen die zijn ingeschreven in het in 2° bedoelde register.

[. . .]

2° een wachtregister waarin worden ingeschreven op de plaats waar zij hun 

hoofdverblijfplaats gevestigd hebben, de vreemdelingen (die een asielaan-

vraag indienen) en die niet in een andere hoedanigheid in de bevolkingsre-

gisters zijn ingeschreven. 

Wanneer een vreemdeling (die een asielaanvraag heeft ingediend) uit de 

bevolkingsregisters geschrapt wordt doch in de gemeente verblijf blijft hou-

den, wordt hij ingeschreven in het wachtregister.” 7

6 Art 1 van de wet van 19 juli 1991 
betreffende de bevolkingsregisters, 
de identiteitskaarten, de vreemde-
lingenkaarten en de verblijfsdocu-
menten.
7 Art. 1, §1 van de wet van 19 juli 1991.
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De definitie van het « vreemdelingenregister » wordt bepaald door het Ko-

ninklijk besluit van 16 juli 1992: het gaat om het alfabetisch bestand met de 

gegevens over de personen bedoeld in artikel 12 van de wet van 15 december 

1980, met andere woorden: “de vreemdeling die toegelaten of gemachtigd 

is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk”. Het is dus een 

bevolkingsregister waarin buitenlandse personen zijn opgenomen.

Sinds 31 maart 20198  :

1. De akten van de burgerlijke stand worden in alle gemeenten 

op uniforme wijze opgesteld in de vorm van een verzameling van 

elektronische gegevens in een centrale databank genaamd «DABS».9 

2. Op het niveau van het Nationaal Register wordt een register 

van residenten (bevolkingsregister, vreemdelingenregister en 

wachtregister) en een register van niet-residenten (die niet zijn 

opgenomen in het Rijksregister van natuurlijke personen) ingesteld. 

3. Alle personen die in een akte van de burgerlijke stand zijn opgenomen, 

worden bij het opstellen van de akten geïdentificeerd door een nationaal 

nummer. (Rijksregisternummer voor residenten en een nationaal 

nummer bis voor niet-residenten die nog geen Rijksregisternummer 

hebben).

8 Wet van 18 juni 2018 houdende diverse 
bepalingen inzake burgerlijk recht en be-
palingen met het oog op de bevordering 
van alternatieve vormen van geschilleno-
plossing, in werking getreden op 31 maart 
2019 en Omzendbrief van 19 maart 2019 
over de modernisering en informatisering 
van de burgerlijke stand.

9 DABS staat voor: Databank voor de 
Akten van Burgerlijke Stand.
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W A T  I S  D E  I N S C H R I J V I N G  I N  D E 
R E G I S T E R S  V A N  D E  G E M E E N T E ?

De inschrijving in de registers is zowel een recht als een verplichting. 

Eenieder heeft het recht om zijn woonplaats officieel te laten erkennen 

door de officiële akte van inschrijving in het bevolkingsregister. In dit ver-

band herinnert het Hof van Cassatie eraan dat «het subjectieve recht van 

de betrokkene om zich in het bevolkingsregister te laten inschrijven» erop 

neerkomt dat “hij van de autoriteiten een dergelijke inschrijving kan eisen 

wanneer hij aan de wettelijke voorwaarden voldoet» .10

Maar het is dus ook een verplichting: «Eenieder die zijn hoofdverblijfplaats 

in een gemeente van het Koninkrijk wil vestigen, moet binnen acht dagen 

na de feitelijke vestiging een verklaring afleggen aan het gemeentebestuur 

van de plaats waar hij zich komt vestigen».11

10 Hof van Cassatie, 17 november 1994 
11 Art. 7, §1, al. 1, en §4, al. 1 van het 
Koninklijk besluit van 16 juli 1992 be-
treffende de bevolkingsregisters en 
het vreemdelingenregister.
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Er is slechts één voorwaarde: effectief op deze plek wonen. De vaststelling van 

de hoofdverblijfplaats is gebaseerd op een feitelijke situatie: de vaststelling 

van een daadwerkelijk verblijf in een gemeente gedurende het grootste deel 

van het jaar.12  Om dit verblijf officieel in het register te laten inschrijven, is 

het noodzakelijk om een aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur van 

de woonplaats en de hoofdverblijfplaats te laten vaststellen.

W A T  Z I J N  D E  V O O R W A A R D E N  O M  O P  E E N 
H O O F D V E R B L I J F P L A A T S  I N G E S C H R E V E N 
T E  W O R D E N  ? 

12 Art 16, 61, KB van 16 juli 1992.
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Deze vaststelling wordt gedaan op basis van verschillende factoren, met name 

de plaats waar de betrokkene na zijn of haar beroepsactiviteiten terugkeert, 

de plaats waar de kinderen naar school gaan, de plaats van het werk, het 

energieverbruik en de telefoonkosten, de gebruikelijke verblijfplaats van de 

echtgenoot of andere leden van het huishouden. 13

  

In de praktijk moet de vaststelling van de verblijfplaats worden onderzocht 

door de gemeente. De gemeente laat dit onderzoek naar de verblijfplaats 

over het algemeen uitvoeren door de politie (wijkagent).

Na afloop van dit onderzoek «deelt het gemeentebestuur binnen een maand 

na de datum van de verklaring aan de gemeente van de verblijfplaats 

mee dat de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een inschrijving in de 

registers of dat zijn verzoek tot inschrijving is afgewezen».14

H O E  W O R D T  D E  H O O F D V E R B L I J F P L A A T S 
V A S T G E S T E L D ? 

13 Art 16, 61, KB van 16 juli 1992.
14 Bovendien wordt “iedereen die het 
voorwerp uitmaakt van een inschri-
jving wordt verzocht zich onverwijld 
aan te melden bij het gemeentebes-
tuur, inzonderheid om de iden-
titeitskaart bedoeld in de wet van 19 
juli 1991 of het document dat geldt 
als bewijs van inschrijving in de re-
gisters te laten aanvullen of vervan-
gen.» (Koninklijk besluit van 16 juli 
1992 betreffende de bevolkingsregis-
ters en het vreemdelingenregister, 
art. 7, §§5 en 7).
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K U N N E N  E R  M E T  B E T R E K K I N G  T O T  D E 
W O N I N G  Z E L F  N O G  A N D E R E  V O O R W A A R D E N 
G E S T E L D  W O R D E N ?  

In principe niet. Het is echter noodzakelijk om effectief op een plaats te 

wonen en de administratieve stappen om deze feitelijke verblijfssituatie te 

vaststellen.

Er mogen dus geen andere voorwaarden worden gesteld, noch met betrek-

king tot de wettigheid van de bezetting van de woning (huurovereenkomst, 

overeenkomst tijdelijke bezetting, enz.), noch met betrekking tot de staat van 

de woning (naleving van de stedenbouwkundige normen, de normen van 

de Huisvestingscode, enz.)

De enige voorwaarde om op een verblijfplaats in het gemeenteregister 

ingeschreven te worden is dus de daadwerkelijke aanwezigheid van de be-

trokkene op de verklaarde verblijfplaats. Een eventuele weigering van de 

gemeente kan dus enkel gebaseerd zijn op de vaststelling (door de wijkagent) 

dat de betrokken persoon niet in het gebouw woont en dus geenszins op het 

mogelijke illegale karakter van de bezetting van de woning.

Nochtans constateren we in de praktijk het tegendeel: de bevolkingsdiensten 

eisen huurovereenkomsten, overeenkomsten tijdelijke bezetting, of andere 

documenten en de wijkagenten krijgen regelmatig andere taken toegewezen 

dan alleen het constateren van een verblijfplaats.
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V O L S T A A N  E E N  E I G E N D O M S B E W I J S 
O F  E E N  H U U R O V E R E E N K O M S T  A L S 
B E W I J S  O M  D E  I N S C H R I J V I N G  O P 

E E N  H O O F D V E R B L I J F P L A A T S  T E 
R E C H T V A A R D I G E N  ?  

Het enkele voornemen om zijn hoofdverblijfplaats op een bepaalde plaats 

te vestigen of het overleggen van een eigendomsbewijs of een huurovereen-

komst is niet voldoende om inschrijving als hoofdverblijfplaats in een ge-

meente te rechtvaardigen.15 Deze verblijfplaats moet ook effectief bewoond 

worden.

  

15 Art 16, 6 3, AR van 16 juillet 1992.
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W A A R O M  B E S T A A N  E R  Z O V E E L 
V E R S C H I L L E N  T U S S E N  D E  G E M E E N T E N  ? 

De gemeenteraad is bevoegd om in een reglement de voorwaarden van 

het onderzoek naar de verblijfplaats en het model voor het rapport van dit 

onderzoek vast te leggen.16 Dit betekent dat de modaliteiten per gemeente 

kunnen verschillen. Bovendien wordt dit reglement niet altijd op de website 

van de gemeente gepubliceerd. Er wordt een Koninklijk besluit verwacht 

waarin één enkel model voor het onderzoek naar de verblijfplaats zal wor-

den uiteengezet.

De gemeenten mogen echter niet afwijken van bepaalde regels, met 

name wat betreft de termijnen waarbinnen dit onderzoek naar de hoofd- 

verblijfplaats moet worden uitgevoerd: “Het onderzoek van de reële verblijf- 

plaats van een persoon die zijn hoofdverblijfplaats in een gemeente van het 

Rijk vestigt of die in België van verblijfplaats verandert of, in voorkomend 

geval, van de realiteit van het effectieve vertrek naar het buitenland, wordt 

uitgevoerd door de lokale overheid binnen de vijftien werkdagen na de in 

§ 1 bedoelde aangifte.” 17

Veel aanbevelingen, zoals die van het Comité P18 of de FOD Binnenlandse 

Zaken19, gaan in de richting van een uniformering van de gemeentelijke. 

praktijken.
16 Art 5, Wet van 19 juli 1991.
17 Art. 7, §5 Koninklijk besluit van 16 
juli 1992.
18 Comité P, Toezichtsonderzoek «Do-
miciliëringen», dossier n°62605, p.39-
40. Beschikbaar hier
19 Omzendbrieven van de FOD 
Binnenlandse Zaken van 30 augustus 
2013 en 24 januari 2019 - “Ofschoon 
het aan de gemeenten toekomt om 
bij gemeenteverordening de moda-
liteiten te bepalen volgens de welke 
de woonstcontroles dienen te worden 
verricht (artikel 10 van het koninklijk 
besluit van 16 juli 1992 betreffende de 

bevolkingsregisters en het vreemde-
lingenregister), hebben mijn diensten 
een model van verslag opgemaakt 
dat door de wijkpolitie kan wor-
den gebruikt bij het verrichten van 
woonstcontroles. De bedoeling hier-
van is om een meer uniforme wijze 
van woonstcontrole door de wijkpoli-
tie te garanderen.”

https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2014-12-11%20Beeldvorming%20van%20de%20wijze%20waarop%20lokale%20politiekorpsen%20de%20woonstcontrole%20uitvoeren.pdf#search=%2262605%22 
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De modaliteiten van het onderzoek naar de verblijfplaats, het houden van 

de registers en het controleren van de verschillende voorwaarden worden 

regelmatig gespecifieerd in de omzendbrieven van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken. 

Afhankelijk van de vastgestelde prioriteiten en behoeften (veiligheidskwesties, 

bestrijding van fictieve woonplaatsen, gegevensbescherming, vereenvoudiging 

van de procedures, enz.) kunnen er meerdere omzendbrieven per jaar 

uitgevaardigd worden.

Omwille van de frequentie en complexiteit van deze verschillende 

verduidelijkingen is het voor de betrokken actoren moeilijk om er hun weg 

te vinden en voortdurend op de hoogte te blijven.20 

W A A R O M  V E R A N D E R E N  D E  P R A K T I J K E N 
V A N  D E  G E M E E N T E N  R E G E L M A T I G ?

20 Een van de laatste mededelingen 
over het bijhouden van gegevens bevat 
bijvoorbeeld 201 bladzijden. Zie Algeme-
ne Directie Instellingen en Bevolking 
- Dienst bevolking en identiteitsdocu-
menten, Algemene onderrichtingen be-
treffende het houden van de bevolkings-
registers, Gecoördineerde versie van 31 
maart 2019.
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Om haar territoriale bevoegdheid vast te stellen, moet de gemeente het 

werkelijke adres van de buitenlandse kandidaten voor verblijf in België 

kennen, aangezien de wet haar de opdracht heeft gegeven om elke 

aanvraag voor een verblijfsvergunning door te sturen naar de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

Om te controleren of het door de buitenlandse aanvrager tot verblijf in 

België opgegeven adres effectief zijn verblijfplaats is, wordt een onderzoek 

naar de hoofdverblijfplaats uitgevoerd door een wijkagent. Op basis van het 

positieve advies van de wijkagent zal de gemeente de kandidaat voor het 

verblijfsrecht in een van de registers van de burgerlijke stand inschrijven 

(wachtregister of vreemdelingenregister), met uitzondering van de 

aanvragers van een regularisatie van het verblijf op basis van humanitaire 

gronden (9bis).  
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A L S  B U R G E R  V A N  D E 
E U R O P E S E  U N I E

Een burger van de Europese Unie (EU) die langer dan drie maanden in Bel-

gië wenst te verblijven, moet bij de gemeente een verklaring tot inschrijving 

aanvragen.  Binnen de drie maanden na deze aanvraag dient de EU-burger 

een lijst in te dienen van documenten die betrekking hebben op zijn sta-

tuut in België (werknemer, zelfstandige, persoon met voldoende middelen, 

student of werkzoekende, enz.). Bij hun aanvraag om ingeschreven te wor-

den, worden EU-burgers onmiddellijk, zonder voorafgaande controle van de 

verblijfplaats, door in het wachtregister ingeschreven, dit in afwachting van 

de uitvoering van de woonstcontrole.

Na een positieve controle van de verblijfplaats en indien de vereiste do-

cumenten worden voorgelegd kan de gemeente het verblijfsrecht van de 

EU-burger (met uitzondering van werkzoekenden en studenten) onmiddellijk 

erkennen en hem een verklaring van inschrijving, ook bijlage 8 genoemd, 

verstrekken. 
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In het geval van studenten en werkzoekenden stelt de gemeente de aanvraag 

voor verblijf enkel vast door het afgeven van een bewijs van inschrijving, 

bijlage 8. Het dossier wordt dan automatisch doorgestuurd naar de Dienst 

Vreemdelingenzaken, die het verblijfsrecht voor meer dan drie maanden 

van deze EU-burgers al dan niet erkent.

Zodra de positieve beslissing over de verblijfsvergunning is genomen, hetzij 

door de gemeente, hetzij door de Dienst Vreemdelingenzaken, wordt de Eu-

ropese burger, afhankelijk van zijn of haar statuut (werknemer, zelfstandige, 

persoon met voldoende middelen, student of werkzoekende, . . .21), ingeschre-

ven in het bevolkingsregister.22

Het verblijfsrecht van meer dan drie maanden van familieleden van EU-bur-

gers die zelf geen EU-burger zijn, wordt vastgesteld door middel van een 

verblijfsvergunning na hun inschrijving in het vreemdelingenregister.

21Art. 50 en 51 van de wet van 15 de-
cember 1980.
22Art. 42, § 2, van de wet van 15 de-
cember 1980; Art. 5 van het Koninklijk 
besluit van 7 mei 2008 tot vaststelling 
van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten 
van de wet van 15 december 1980 be-
treffende de toegang tot het grondge-
bied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen; Art. 
50 en 51 van het Koninklijk besluit van 
8 oktober 1981 tot vaststelling van be-
paalde uitvoeringsmodaliteiten van de 
wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen.
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A L S  V E R Z O E K E R  O M  I N T E R N A T I O N A L E 
B E R S C H E R M I N G

De verzoekers om internationale bescherming die hun asielaanvraag in 

België willen indienen, moeten hun aanvraag registreren bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken zonder het bewijs te leveren van een effectieve  

verblijfplaats in België.

Bij de registratie van het verzoek om internationale bescherming bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken ontvangt de verzoeker een bijlage 26 en moet 

hij zich vervolgens binnen de acht werkdagen melden bij de gemeente van 

zijn hoofdverblijfplaats om een onderzoek naar de hoofdverblijfplaats uit te 

laten voeren. Bij een positief onderzoek wordt de verzoeker om internatio-

nale bescherming onmiddellijk in het wachtregister ingeschreven.

Zodra het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlo-

zen (CGVS) het verzoek om internationale bescherming ontvankelijk heeft 

verklaard, moet de gemeente de verzoeker een attest van immatriculatie, 

model A, verstrekken.23 Als de beslissing van het CGVS positief is, wordt 

de verzoeker om internationale bescherming ingeschreven in het vreemde-

lingenregister.

23Art. M6, B van de omzendbrief van 21 juni 
2007 betreffende de wijzigingen in de reglemen-
tering betreffende het verblijf van vreemdelin-
gen tengevolge van de inwerkingtreding van 
de wet van 15 september 2006.



25

A L S  V E R Z O E K E R  O M  G E Z I N S H E R E N I G I N G  2 4 

Bij de indiening van zijn aanvraag tot gezinshereniging, vergezeld van 

een reeks wettelijk vereiste documenten, bij de gemeente waar hij zijn 

hoofdverblijfplaats heeft, krijgt de aanvrager van de gezinshereniging een  

«Bijlage 19, 19ter of 15bis»25 , naargelang hij zich bij een Belgische of Europese 

burger of een derdelander voegt. Deze bijlage wordt door de gemeente naar 

de Dienst Vreemdelingenzaken gestuurd, die vervolgens een onderzoek naar 

de hoofdverblijfplaats uitvoert.

Om te worden ingeschreven in het vreemdelingenregister moet de aanvraag 

voor gezinshereniging door de Dienst Vreemdelingenzaken ontvankelijk 

worden verklaard.

24Art. M3, B, 2 van de omzendbrief van 
21 juni 2007.
25Art. 30, 33, 40, 56, 101, 109, 110bis en 119 
van het Koninklijk besluit van 8 okto-
ber 1981 tot vaststelling van bepaalde 
uitvoeringsmodaliteiten van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verbli-
jf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen en Art. 8 van het Ko-
ninklijk besluit tot vaststelling van be-
paalde uitvoeringsmodaliteiten van de 
wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen.
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De kandidaat die zich aansluit bij 
een familielid met de Belgische of 
een Europese nationaliteit

Voor deze categorie aanvragers 

maakt de eenvoudige indiening 

van de aanvraag, samen met de 

reeks juridische documenten 

en het positieve advies na de 

controle van de verblijfplaats, hun 

aanvraag ontvankelijk. Zij krij-

gen vervolgens een inschrijvings- 

bewijs (attest van immatriculatie, 

model A ook oranje kaart ge-

noemd) en worden ingeschreven 

in het vreemdelingenregister. Zij 

hebben een oranje kaart tot de 

gemeente de elektronische verbli-

jfsvergunning heeft verkregen 

(wanneer de Dienst Vreemde-

lingenzaken de aanvraag geldig 

heeft verklaard).

De kandidaat die zich aansluit bij 
een familielid van een niet-Eu-
ropese buitenlandse nationaliteit

Voor deze categorie van aanvra-

gers wordt de aanvraag slechts 

ontvankelijk verklaard als de 

controle van de verblijfplaats po-

sitief is, als de vereiste wettelijke 

documenten volledig zijn en als 

de uitzonderlijke omstandigheden 

die de indiening van de aanvraag 

tot gezinshereniging vanuit Bel-

gië (en niet vanuit het land van 

herkomst) rechtvaardigen, door 

de Dienst Vreemdelingenzaken 

worden gevalideerd (die niet 

onderworpen is aan een wette- 

lijke termijn voor het nemen van 

een beslissing). Nadat de Dienst 

Vreemdelingenzaken de aanvraag 

ontvankelijk heeft verklaard, 

schrijft de gemeente de aanvra-

gers in het vreemdelingenregister 

in door afgifte van een bewijs van 

inschrijving (oranje kaart model 

A). Zij hebben een oranje kaart 

tot de gemeente de elektronische 

verblijfsvergunning heeft verkre-

gen (wanneer de Dienst Vreemde-

lingenzaken de aanvraag geldig 

heeft verklaard).

Er bestaan twee categorieën van kandidaten voor gezinshereniging:

Voor meer informatie 

kunt u de website van het 

Agentschap Integratie en 

Inburgering hier raadplegen.

https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/gezinshereniging
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A L S  V E R Z O E K E R  O M  R E G U L A R I S A T I E 
V O O R  M E D I S C H E  R E D E N E N  ( 9 T E R )  2 6

Dit verzoek moet rechtstreeks bij de Dienst Vreemdelingenzaken worden 

ingediend per aangetekende brief.

Als de vreemdeling zijn volledige27 aanvraag per aangetekende brief 

bij de Dienst Vreemdelingenzaken heeft ingediend, vraagt de Dienst 

Vreemdelingenzaken de gemeente om de controle van de verblijfplaats uit 

te voeren en zo nodig een attest van immatriculatie te verstrekken.

Bij de controle van de verblijfsplaats moeten de originelen van de 

identiteitsdocumenten, waarvan eventueel kopieën bij het verzoek zijn 

gevoegd, worden voorgelegd. Indien de aanvrager niet in het bezit is van 

de originele documenten die zijn identiteit bewijzen, kan de controle van 

de verblijfplaats als negatief worden beschouwd. Uit het verslag van deze 

controle moet dan blijken dat de originele identiteitsdocumenten niet zijn 

getoond.

Als de controle van de verblijfplaats positief is, wordt de vreemdeling 

automatisch ingeschreven in het vreemdelingenregister en krijgt hij een 

attest van immatriculatie.

26Art. M2, D van de omzendbrief van 
21 juni 2007.
27Vergezeld van de documenten en in-
formatie vermeld in artikel 7 van het 
KB van 17 mei 2007.
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A L S  V E R Z O E K E R  O M  R E G U L A R I S A T I E  V O O R 
H U M A N I T A I R E  R E D E N E N  ( 9 B I S ) 2 8

Een aanvraag voor een verblijfsvergunning op basis van artikel 9bis moet 

worden ingediend bij het gemeentebestuur van de Belgische gemeente waar 

de vreemdeling daadwerkelijk verblijft. Aan deze voorwaarde van effectief 

verblijf in België is alleen voldaan als de gemeente waar de aanvraag werd 

ingediend, bevestigt dat de aanvrager daadwerkelijk op haar grondgebied 

verblijft.

Opgelet, deze controle van de verblijfplaats door de gemeente, in het geval 

van een 9bis-aanvraag, leidt niet tot de inschrijving van de vreemdeling 

in het register van de burgerlijke stand. Het enige doel is om hem in staat 

te stellen bij de Dienst Vreemdelingzaken een verblijfsvergunning aan te 

vragen. De vreemdeling krijgt bij de indiening van zijn aanvraag een on-

tvangstbewijs met de naam bijlage 3 van de omzendbrief van 21/06/2007.29  

Ondanks de afgifte van deze bijlage 3 blijft de vreemdeling in een irregu-

liere verblijfssituatie verkeren tot het einde van de regularisatieprocedure.

Na de communicatie van de regularisatieaanvraag door de gemeente aan 

de Dienst Vreemdelingenzaken, vergezeld van een positief verslag over de 

verblijfplaats van de vreemdeling, zal de Dienst Vreemdelingenzaken de 

ontvankelijkheid en, indien nodig, de gegrondheid van de regularisatieaan-

vraag onderzoeken. De wetgever heeft niet voorzien in een termijn waar-

binnen de Dienst Vreemdelingenzaken uitspraak moet doen.

28Art. 9bis, §1, 1e lid van de wet van 15 
december 1980.
29Omzendbrief van 21 juni 2007.
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De definitieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt aan 

de aanvrager meegedeeld via het gemeentebestuur of via zijn gekozen 

woonplaats30, alsook eventueel door zijn advocaat.

Bij de indiening van een aanvraag tot regularisatie van het verblijf op 

grond van artikel 9bis of 9ter31 moet de vreemdeling immers zijn woonplaats 

in België kiezen. In het geval dat hij zijn woonplaats bij zijn advocaat kiest, 

kan elke kennisgeving van beslissing die in verband met het regularisatieve-

rzoek genomen wordt, op de gekozen woonplaats aan de advocaat betekend 

worden.

Het is daarom van essentieel belang dat de door de vreemdeling voor dit 

verzoek gekozen woonplaats hem in staat stelt de daar verzonden post snel 

te ontvangen, gezien bijvoorbeeld de belangrijke gevolgen die een laattijdig 

antwoord kan hebben voor zijn regularisatieprocedure.  

Opgelet, de gekozen woonplaats mag niet worden verward met de verblijf- 

plaats: indien een verzoeker regularisatie zijn woonplaats kiest op het adres 

van zijn advocaat, zal de advocaat de brieven met betrekking tot deze proce-

dure ontvangen. Maar de verzoeker moet daarnaast sowieso ook een eigen 

verblijfplaats hebben, die het voorwerp zal uitmaken van een controle van 

de verblijfplaats (door een wijkagent), zodat de gemeente kan nagaan of de 

persoon daadwerkelijk op haar grondgebied verblijft en dus bevoegd is om 

dit verzoek te behandelen.

 

30Zoals bepaald in artikel 9quater van 
de vreemdelingenwet van 15 december 
1980.
31Wet van 15 december 1980.
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W A T  M E T  M E N S E N  D I E  I N  E E N  M O B I E L E 
W O N I N G  V E R B L I J V E N 3 2 ?

Personen die in een mobiele woning verblijven, worden ingeschreven in de 

bevolkingsregisters:

  * of van de gemeente waar zij ten minste zes maanden per jaar op een 

vast adres verblijven;

  * of van de gemeente waar ze een referentieadres hebben.

Met name mensen met een nomadische levensstijl en die het hele jaar door 

reizen, kunnen een referentieadres gebruiken. Personen die het hele jaar 

door of in de winter in een caravan wonen en op een vaste locatie wonen (de 

meest voorkomende situatie) kunnen deze plek als hun hoofdverblijfplaats 

laten inschrijven (en hoeven dus geen beroep te doen op een referentieadres).

32 Art 20, § 1 KB van 16 juli 1992.
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H O E  Z I T  H E T  M E T  W O N I N G E N  D I E 
N I E T  V O L D O E N  A A N  D E  N O R M E N 3 3  ? 

De inschrijving op een hoofdverblijfplaats mag niet worden geweigerd om 

redenen van veiligheid, gezondheid, stedenbouw of ruimtelijke ordening. 

Voor dit soort situaties is een specifieke modaliteit voorzien: de voorlopige 

inschrijving. Zij blijft voorlopig totdat het daartoe bevoegde gerechtelijk 

of administratief orgaan een besluit of maatregel heeft genomen om een 

einde te maken aan de aldus ontstane onregelmatige situatie. De voorlopige 

inschrijving eindigt zodra de personen de woning hebben verlaten of de 

onregelmatige situatie is beëindigd.34 

Het is belangrijk eraan te herinneren dat de inschrijving in het bevolkings-

register een administratieve maatregel is die slechts een feitelijke situatie 

vastlegt. Een gemeentebestuur mag niet weigeren om iemand in de bevolk-

ingsregisters in te schrijven die hun werkelijke verblijfplaats zonder over- 

eenkomst of recht in onbewoonde gebouwen hebben gevestigd. Aangezien 

het slechts om een feitelijke vaststelling gaat, houdt de voorlopige registratie 

echter geen toestemming in om permanent op het ingeschreven adres te 

verblijven en verandert zij niets aan eventuele inbreuken op andere wetge-

ving, zoals die inzake de stedenbouw of ruimtelijke ordening.

Opgelet, in geval van weigering van een voorlopige inschrijving kan geen 

administratief beroep worden ingesteld bij de minister van Binnenlandse 

Zaken, maar zijn de gewone rechtbanken bevoegd. Geschillen betreffende de 

voorlopige inschrijving vallen immers niet onder artikel 8 van de wet van 

19 juli 1991, omdat deze geschillen geen betrekking hebben op de realiteit 

van de hoofdverblijfplaats, maar veeleer op de vraag of al dan niet aan de 

voorwaarden voor inschrijving is voldaan.

33Elk Gewest heeft zijn eigen speci-
fieke regelgeving op het gebied van 
stedenbouw, huisvesting en ruimteli-
jke ordening.
34Art. 1, §1, 1°, 2e lid van de wet van 
19 juli 1991 betreffende de bevolkings-
registers, de identiteitskaarten, de 
vreemdelingenkaarten en de verblijfs-
documenten. 
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H O E  Z I T  H E T  M E T  T I J D E L I J K E  B E Z E T T I N G E N  E N 
S Q U A T S ?

Zoals besproken in de vorige vragen en bevestigd door de Algemene 

Instructies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken35 , «kan de weigering 

om de inschrijvingsformaliteiten te vervullen of de tussenkomst van een 

derde (weigering van de eigenaar van het gebouw bij voorbeeld) de 

vaststelling van de reële verblijfplaats niet in vraag stellen». Dit betekent 

dat het leven in een kraakpand of in een tijdelijke bezetting geen reden kan 

zijn om te weigeren de daadwerkelijke verblijfplaats te vestigen met het oog 

op inschrijving in een register.

35Algemene Directie Instellingen en 
Bevolking, Algemene onderrichtin-
gen betreffende het houden van de 
bevolkingsregisters,Gecoördineerde 
versie van 31 maart 2019, p. 17.
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W A T  I S  H E T  D O E L  V A N  E E N 
R E F E R E N T I E A D R E S  ? 

Het referentieadres werd gecreëerd om te voorkomen dat dak- of thuisloze 

mensen het contact met de administratie en de overheid verliezen. 

Begunstigden van een referentieadres kunnen dus de brieven ontvangen die 

hen worden toegestuurd. Het maakt het hen ook mogelijk om bepaalde sociale 

uitkeringen (zoals werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, ziekteverzekering, 

enz.) te krijgen of te behouden, waarvoor het vaak noodzakelijk is om in de 

bevolkingsregisters te zijn ingeschreven. Een referentieadres opent eveneens 

de mogelijkheid om een aanvraag tot regularisatie van verblijf in te dienen. 

Opgelet, men kan niet verblijven op een adres dat als referentieadres werd 

ingeschreven.
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W I E  K A N  Z I C H  O P  E E N  R E F E R E N T I E A D R E S 
I N S C H R I J V E N ?

De personen die ingeschreven worden op een referentieadres door de 

gemeente waar zij gewoonlijk aanwezig zijn, zijn:

* personen die in een mobiele woning verblijven (caravans, mobilhomes, 

boten);

* personen die minder dan 1 jaar afwezig zijn wegens zakenreizen36 ; 

* leden van het burgerpersoneel en de strijdkrachten, het diplomatiek of 

consulair personeel of het personeel van de ontwikkelingssamenwerking 

en hun gezinnen;

* personen die geen verblijf (meer) hebben wegens gebrek aan voldoende 

bestaansmiddelen (daklozen)37 ; 

* gevangenen die geen huishouden of huis (meer) hebben.

36Art 20, § 2 van het Koninklijk besluit 
van 16 juli 1992.
374 oktober 2006. -Daklozen-Bevoegd 
O.C.M.W. Referentieadres. 
Inschrijving en schrapping van een 
inschrijving.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006100435&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006100435&table_name=wet
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W E L K E  V O O R W A A R D E N  M O E T E N  N I E T - B E L G E N 
V E R V U L L E N  O M  B E R O E P  T E  K U N N E N  D O E N  O P 

E E N  R E F E R E N T I E A D R E S ?

Om in aanmerking te komen voor een referentieadres moeten niet-

Belgen:

W A A R  K A N  M E N  E E N  R E F E R E N T I E A D R E S 
V R A G E N ?

* Referentieadres bij een OCMW: voorbehouden voor daklozen en 

gedetineerden (dit zijn 2 verschillende soorten van referentieadres). 

* Het referentieadres van een gedetineerde wordt automatisch 

geschrapt bij zijn vrijlating uit de gevangenis. Indien hij daarna 

opnieuw een referentieadres bij het OCMW wil, zal hij moeten 

aantonen dat hij dakloos is. 

* Referentieadres bij een rechtspersoon: voorbehouden voor 

personen die in een mobiele woning wonen (nomaden) en voor 

militairen; 

* Referentieadres bij een particulier: voor alle categorieën (behalve 

gedetineerden).

* worden toegelaten of toegestaan om langer dan drie maanden 

te verblijven, zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister en in 

het bezit zijn van een A-, B- of H-kaart (buitenlanders van buiten 

de EU) of een E-kaart (EU-burgers) of een F-kaart (gezinsleden van 

een EU-onderdaan), 

of

* worden toegestaan om zich te vestigen, ingeschreven zijn in 

het bevolkingsregister en in het bezit zijn van een C- of D-kaart 

(buitenlanders van buiten de EU) of een E+ -kaart (EU-burgers) of 

een F+ -kaart (familieleden van een EU-onderdaan).
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H O E  K A N  M E N  E E N  R E F E R E N T I E A D R E S 
B I J  E E N  O C M W  V E R K R I J G E N ?

De aanvraag tot inschrijving op een referentieadres moet worden ingediend 

bij het OCMW van de gemeente waar de persoon hoofdzakelijk verblijft38.

Het OCMW kan een sociaal onderzoek uitvoeren om na te gaan of de per-

soon aan alle voorwaarden voldoet. 

Opgelet, het referentieadres kan niet worden gebruikt om te voorkomen 

dat men samen met andere personen op éénzelfde samenstelling van huis- 

houden wordt ingeschreven. Een persoon die uit de bevolkingsregisters 

geschrapt werd en die gewoonlijk op één plaats woont (bij een vriend, zijn 

ouders, enz.) wordt in principe niet langer als dakloos beschouwd. Hetzelfde 

geldt voor gevallen waarin de eigenaar of verhuurder de inschrijving van 

de woonplaats weigert. De persoon moet zich daar in de gemeenteregisters 

inschrijven waar hij of zij daadwerkelijk woont!

Anderzijds kan het OCMW, indien de huisvesting in geval van nood verstrekt 

werd en een tijdelijk karakter heeft (bijvoorbeeld een opvangcentrum), 

ermee instemmen de persoon op een referentieadres in te schrijven. Het 

OCMW moet dan het toestemmingsformulier dat voor de gemeente be- 

stemd is, ondertekenen.

Zodra de persoon de toestemming van het OCMW heeft verkregen, moet 

hij/zij het door het OCMW ondertekende inschrijvingsformulier indienen bij 

de gemeente. De gemeente controleert of de persoon effectief geen verblijf 

plaats heeft en schrijft deze in in haar registers (op het referentieadres).

Indien een persoon het akkoord van het OCMW heeft, kan de gemeente 

niet weigeren om hem/haar op het referentieadres bij het OCMW te regi- 

streren, tenzij hij/zij natuurlijk een andere verblijfplaats heeft.

Opgelet, om het referentieadres te kunnen behouden, moet de persoon zich 

minstens om de 3 maanden bij het OCMW melden.

38 Overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschap-
pelijk welzijn van 8 juli 1976, artikel 57, §1, evalueert het OCMW, dat de algemene bevoegdheid heeft 
op het gebied van de maatschappelijke bijstand, hoe men een persoon het best kan helpen. Zelfs als 
een persoon een specifiek verzoek om hulp bij het OCMW indient (bv. om een referentieadres te 
verkrijgen), kan het OCMW na beoordeling van de situatie van oordeel zijn dat het passend is een 
andere vorm van bijstand toe te kennen.
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In zijn oordeel nr. 2018/1698 van 

13 juni 2018, heeft het Arbeidshof 

van Brussel beslist dat buitenlan-

ders in irregulier verblijf ook be-

roep kunnen doen op een referen-

tieadres bij een OCMW’s.

 

Volgens het Arbeidshof kan het 

artikel 1, §2, alinea 1 van de wet 

van 19 juli 1991 op twee manieren 

geïnterpreteerd worden. 

* De eerste lezing van deze bepa-

ling vereist een wettig verblijf om 

beroep te doen op een referen-

tieadres bij een rechtspersoon of 

particulier of een OCMW.

* De tweede lezing vereist geen 

wettelijke verblijfsituatie voor een 

referentieadres bij een OCMW. 

Met dit arrest brak het Ar-

beidshof van Brussel met de vaste 

praktijk van de meerderheid van 

de OCMWs die er feitelijk uit bes-

taat geen referentieadres toe te 

kennen aan een vreemdeling in 

onwettig verblijf (op basis van de 

eerste interpretatie van bovens-

taande bepaling). 
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W A T  T E  D O E N  I N  G E V A L  V A N  E E N 
W E I G E R I N G  O M  E E N  R E F E R E N T I E A D R E S 
T O E  T E  K E N N E N ?

Als de weigering van een OCMW komt kan de persoon een beroep 

indienen bij het Arbeidshof39.  Dit beroep is gratis.

Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend bij de griffie van 

de arbeidsrechtbank van het arrondissement van het betrokken 

OCMW. Het verzoek moet binnen 3 maanden na de beslissing van 

de OCMW-Raad persoonlijk worden ingediend bij de griffie (of per 

post worden verzonden).

Het verzoek kan een eenvoudige brief zijn, maar moet ten minste 

de volgende elementen bevatten:

* de rechtbank waartoe men zich richt (bv. de 

Arbeidsrechtbank van Brussel);

* de naam en het huidige adres van de verzoeker;

* het OCMW waarvan de beslissing wordt betwist, en de 

datum van de weigeringsbeslissing van het OCMW;

* de redenen voor de betwisting;

* de datum en handtekening van de verzoeker.

Ook moet een kopie van de beslissing van het OCMW 

worden bijgevoegd.

Als de weigering van de gemeente komt en dit ondanks het akkoord 

van het OCMW kan de betroffen persoon een beroep indienen bij 

de Rechtbank van eerste aanleg. 

39 Gerechtelijk Wetboek, art. 704, §2.
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W A T  T E  D O E N  I N  H E T  G E V A L  V A N 
E E N  N E G A T I E F  O N D E R Z O E K  N A A R 
D E  V E R B L I J F P L A A T S ?

Geschillen over de vaststelling van de hoofdverblijfplaats worden 

betwist met de minister van Binnenlandse Zaken. 

Voorheen kon een algemeen beroep worden ingesteld bij de 

minister van Binnenlandse Zaken voor «elk geschil betreffende 

de hoofdverblijfplaats»40. Dit beroep is vandaag beperkt tot het 

«geschil over de plaats van de hoofdverblijfplaats»41. Met andere 

woorden, de minister behandelt alleen geschillen over de feitelijke 

beoordeling van de locatie van de hoofdverblijfplaats, een zuiver 

feitelijke kwestie.  

De betwisting moet schriftelijk gebeuren. Het moet de volgende 

elementen bevatten:

* alle relevante informatie (en documenten), zodat de 

minister juist over de situatie kan oordelen;

* volledige identificatiegegevens: naam, voornaam 

of voornamen, geboortedatum, adres van de laatste 

hoofdverblijfplaats, Rijksregisternummer;

* de datum en de handtekening van de verzoeker.

De betwisting wordt per brief gericht aan:

Minister van Binnenlandse Zaken
Algemene directie Instellingen en Bevolking
Park Atrium
Koloniënstraat 11

1000 Brussel

02/518.21.40
of per email : CallCenterRRN@rrn.fgov.be

40 Voormalig Art. 8, §1, 1e lid, van de 
wet van 19 juli 1991
41 Art. 8, §1, 1e lid, wet van 19 juli 1991, 
gewijzigd door Art. 12 van de wet van 
9 november 2015 houdende diverse be-
palingen Binnenlandse Zaken.

mailto:CallCenterRRN%40rrn.fgov.be?subject=
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Als de betwisting geldig is geformuleerd, zal de minister van Binnenlandse 

Zaken een afgevaardigde naar de gemeente sturen om de situatie te 

controleren (of om een bevolkingsonderzoek uit te voeren). In het bijzonder 

moet de gemeente hem het verslag van de controle(s) die ter plaatse 

werd(en) uitgevoerd bezorgen (verslag gedateerd en ondertekend door de 

ambtenaar die de controle(s) heeft uitgevoerd, met de dagen en tijdstippen 

van de controle(s), alsook de feiten die het mogelijk maken de verblijfplaats 

te bepalen).

Op basis van deze elementen zal de afgevaardigde de beslissing van de 

gemeente al dan niet bevestigen. De verzoeker wordt per aangetekende 

brief op de hoogte gebracht. Indien deze het niet eens is met de beslissing, 

heeft hij 15 dagen de tijd om zijn argumenten over te brengen.

Wanneer de afgevaardigde van mening is dat de gemeente ongelijk had, 

moet de gemeente de wijziging doorvoeren. De afgevaardigde bepaalt de 

hoofdverblijfplaats en legt de gemeenten bij ministerieel besluit de te nemen 

maatregelen (schrapping uit de registers of inschrijving) op.



44

W A T  T E  D O E N  I N  H E T  G E V A L  D E  G E M E E N T E 
W E I G E R T  E E N  P E R S O O N  I N  T E  S C H R I J V E N ?

Als de gemeente echter op geen enkele wijze het huishouden tegenspreekt 

dat beweert op een bepaalde plaats te wonen, maar wijst op het illegale 

karakter van deze bewoning, dan moeten de belanghebbenden zich niet tot 

de minister van Binnenlandse Zaken wenden. Zij moeten zich wenden tot de 

gewone rechtbanken (rechtbanken van eerste aanleg) en de beslissing van 

de gemeente binnen 30 dagen aanvechten.

Het geschil heeft in dit geval geen betrekking op de plaats zelf van het 

verblijf (de realiteit van de verblijfplaats wordt dus niet betwist), maar op 

de wettelijke onregelmatigheid ervan (bv. non-conformiteit met de stedelijke 

regelgeving of het ontbreken van een huurcontract).

Om de beslissing van de gemeente te kunnen aanvechten, is een schriftelijke 

beslissing vereist. Indien de gemeente mondeling weigert, moet worden 

geëist dat deze weigering schriftelijk wordt vastgelegd. Meestal stuurt 

de gemeente een certificaat van niet-inschrijving of van automatische 

inschrijving.



45

07
Gevolgen  
voor
andere rechten

 



46

K I N D E R B I J S L A G

Deze rubriek heeft enkel betrekking op de kinderbijslag op het grondgebied 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De materie wordt geregeld door de 

Ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de 

gezinsbijslag.42

Na de 6de staatshervorming zijn de bevoegdheden inzake kinderbijslag 

overgedragen aan de «gefedereerde entiteiten», namelijk de 3 gewesten en 

de Duitstalige Gemeenschap.

Momenteel is het enige gemeenschappelijke criterium van de gefedereerde 

entiteiten voor de toekenning van kinderbijslag dat van het verblijfsrecht 

van het kind door inschrijving in het Belgische nationale register, waardoor 

de oude voorwaarde van de beroepssituatie van de ouders van het kind 

komt te vervallen. Dit betekent dat kinderen die hun wettelijke woonplaats 

in België hebben, maar waarvan de ouders nooit hebben gewerkt, nu ook 

recht hebben op kinderbijslag.

De wettelijke woonplaats bepaalt dus welke regionale wetgeving betreffende 

de kinderbijslag van toepassing is en onder welk kinderbijslagregime een 

kind zal vallen.

 

In tegenstelling tot de situatie in het Vlaamse en Waalse Gewest zijn in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest kinderen die in het bezit zijn van een attest 

van immatriculatie43 en die dus een precair en tijdelijk verblijf hebben, niet 

uitgesloten van het recht op kinderbijslag.

42 Ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag, in werking 
getreden op 01/01/2020, Belgisch Staatsblad 12/04/2019, p. 37826.
43 Ook bijlage 26 of oranje kaart genoemd.
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Bij gebrek aan een wettelijke bepaling die deze kinderen van de kinderbijslag 

uitsluit, moet worden verwezen naar de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie dat in zijn arrest van 8 april 2019 een recht op gezinsbijslag erkent 

aan de begunstigde wiens verblijf wettig is door het bezit van een attest 

van immatriculatie. Volgens het Hof moet «wanneer de afgevaardigde van 

de minister de gemeente opdraagt de betrokkene in te schrijven in het 

vreemdelingenregister en hem een attest van immatriculatie te overhandigen, 

het kinderbijslagfonds ervan uitgaan dat aan de verblijfsvoorwaarde is 

voldaan omdat de begunstigde toestemming heeft om in het Koninkrijk te 

verblijven, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980, 

ook al is dit slechts tijdelijk en in precaire omstandigheden».44

A contrario zijn kinderen zonder wettig verblijf die geen wettelijke 

woonplaats kunnen hebben dus uitgesloten van de kinderbijslagregeling.45 

De ordonnantie voorziet echter in een maatregel om het recht op kinderbijslag 

van kinderen in onwettig verblijf die tot 31 december 2019 kinderbijslag 

ontvingen, te waarborgen. Deze maatregel voorziet in een uitzondering op 

de voorwaarde van wettig verblijf van deze kinderen, die zo nog steeds 

kinderbijslag kunnen krijgen.46  Om de territoriale bevoegdheid te bepalen, 

kan het bijslagfonds zich baseren op de werkelijke verblijfplaats van het 

kind, bijvoorbeeld door middel van een attest van een overheidsinstantie 

(Kind en Gezin, OCMW, enz.), een huurcontract op naam van de ontvanger 

van de kinderbijslag, een brief van het kinderdagverblijf of de school van 

het kind of de energieleverancier van de familie naar het als verblijfplaats 

opgegeven adres.  

44 Hof van Cassatie, 8 april 2019, n° S.17.0086.F. 
45Voor de hervorming van de kinderbijslag moest de rechthebbende (het kind) zijn wettelijke 
woonplaats, of zijn hoofdverblijfplaats op Belgisch grondgebied bewijzen om kinderbijslag te kunnen 
ontvangen. Als het kind onwettig in België verbleef, moesten zijn ouders zijn hoofdverblijfplaats in 
België bewijzen door middel van alle officiële documenten die door een overheidsinstantie zijn afge-
geven (vervolgattest van Kind en Gezin, OCMW-documenten, enz.).
46 Artikel 37 van de Ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de ge-
zinsbijslag.
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H E T  O P E N E N  V A N  E E N  B A N K R E K E N I N G 4 7

Het economisch recht bepaalt dat elke consument recht heeft op een 

basisbankdienst48  met toegang tot een zichtrekening. In de praktijk hebben 

veel personen in onwettig verblijf echter geen toegang tot een zichtrekening 

bij een bank.

Om in aanmerking te komen voor het openen van een basisbankrekening 

moet men aan slechts twee criteria voldoen, namelijk zijn identiteit (paspoort 

of nationale identiteitskaart, . . .) en adres (hoofdverblijfplaats in België) 

bewijzen. Een omzendbrief van 1 maart 2011 legt de bankinstellingen immers 

de verplichting op om klanten te identificeren. Om de verblijfplaats te 

bewijzen, is een officieel document of een attest van een overheidsinstantie, 

d.w.z. een attest van de gemeente of het OCMW49, of een politierapport 

vereist. In de praktijk is het bij het openen van een bankrekening zeer 

moeilijk om de politie te vragen de verblijfplaats vast te stellen (meestal 

weigeren ze dit).

In de praktijk weigeren de meeste banken een basisbankrekening te openen 

voor een persoon die geen verblijfsvergunning in België heeft omdat hij 

of zij niet identificeerbaar zou zijn. In dat geval moet een klacht worden 

ingediend bij de betrokken kredietinstelling.

Als er binnen een redelijke termijn geen oplossing is gevonden, moet 

men contact opnemen met Ombudsfin - Bemiddelingsdienst voor banken, 

kredieten en beleggingen. Deze zal de klacht met prioriteit onderzoeken 

en in geval van een geschil een bindend advies uitbrengen aan de 

kredietinstelling.

47 Wetboek van economisch recht, art. VII 57 tot 
VII 59; Koninklijk besluit van 7 september 2003 
houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van 
de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een 
basisbankdienst; Omzendbrief van de FSMA van 
1 maart 2011 betreffende de voorkoming van het 
witwassen van geld en de financiering van ter-
rorisme.
48Art. VII 57§2 Wetboek van economisch recht.
49Attest van dringende medische hulp van een 
OCMW.

Contactgegevens van Ombudsfin: : 
Ombudsfin - Bemiddelingsdienst voor 
banken, kredieten en beleggingen
North Gate II, 
Koning Albert II laan 8 (bus 2)
1000 Brussel 
Telefoon : 02 545 77 70 
Fax : 02 545 77 79 

E-mail : ombudsman@ombudsfin.be

mailto:ombudsman%40ombudsfin.be?subject=
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Bij de beoordeling of het recht op een ziekteverzekering al dan niet 

bestaat, wordt rekening gehouden met de verblijfplaats50. Hoewel het 

recht op een ziekteverzekering afhankelijk is van de toekenning van een 

verblijfsvergunning, kan het recht op een ziekteverzekering soms worden 

opengesteld voor een persoon die geen verblijfsvergunning in België heeft 

en die dus in geen enkel register is ingeschreven. Een kind in onwettig 

verblijf, kan dus als «kind ten laste» in aanmerking komen voor een 

ziekteverzekering51. In dit geval wordt aanvaard dat de hoofdverblijfplaats 

van het kind in België bewezen kan worden door middel van alle 

bewijsmiddelen die door een overheidsdienst werden afgegeven en als 

zodanig erkend worden door de hoge ambtenaar van de Dienst voor 

administratieve controle.

Z I E K T E V E R Z E K E R I N G

50Voor personen die een wettelijke 
woonplaats hebben: het bewijs van de 
hoofdverblijfplaats in België wordt 
geleverd door de informatie bedoeld 
in artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet 
van 8 augustus 1983 tot regeling van 
een Rijksregister van de natuurlijke 
personen, die wordt verkregen uit 
voormeld register. De omzendbrief van 
22 december 2016 stelt de procedures 
vast voor het bewijs van inschrijving 
als persoon ingeschreven in het Rijks-
register van natuurlijke personen ove-
reenkomstig artikel 32, eerste lid, 15° 
van de wet op de verplichte ziekte- en 
vergoedingsverzekering, gecoördineerd 
op 14 juli 1994.
51Art. 123, 3, f) van het Koninklijk besluit 
tot uitvoering van de wet betreffende 
de verplichte verzekering voor ge-
neeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Voor gedetailleerde informatie: 
zie Medimmigrant (recht op 

gezondheidszorg voor buitenlanders)

https://medimmigrant.be

Bovendien moet de (wettig verblijvende) echtgenoot of echtgenote in 

principe ook officieel samenwonen (op hetzelfde adres ingeschreven in het 

gemeentelijke register) met de gerechtigde, d.w.z. dezelfde hoofdverblijfplaats 

hebben, om zich te laten registreren als persoon ten laste. De huwelijksakte 

kan gebruikt worden als bewijs van samenwoning52. In dit verband is echter 

ook bepaald dat de echtgenoten, in afwachting van de aanpassing van de 

gegevens in het Rijksregister om dezelfde hoofdverblijfplaats te verkrijgen, 

moeten bewijzen dat zij daadwerkelijk een aanvraag in die zin bij de 

gemeente hebben ingediend. Daartoe kunnen zij een door de gemeente bij 

de aanvraag tot inschrijving in de gemeente afgegeven model 2, een bijlage 

19 of 19b, een bijlage 15 of 15bis of een attest van immatriculatie voorleggen.

52 Art. 124, § 3, 2e lid van het Koninkli-
jk besluit van 14 juli 1994.

https://medimmigrant.be/nl/info/gezondheidszorg-per-betalingsregeling/ziekteverzekering?lang=nl
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M A A T S C H A P P E L I J K E  H U L P

Iedereen heeft recht op sociale bijstand, met uitzondering van personen in 

onwettig verblijf. Het doel is om iedereen in staat te stellen een menswaardig 

leven te leiden. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn (“OCMW”) 

zijn verantwoordelijk voor het verlenen van deze bijstand.53 

De maatschappelijke hulp van het OCMW kan een materieel, sociaal, 

medisch, medisch-sociaal, of psychologisch karakter hebben. Personen in 

onwettig verblijf hebben uitsluitend recht op medische bijstand.

Het bevoegde OCMW is dat van de gemeente waar de persoon zijn 

gewoonlijke verblijfplaats heeft (op het moment van het verzoek om bijstand), 

met uitzondering van bepaalde bijzondere situaties waarin het OCMW van 

de laatste verblijfplaats bevoegd is.54  

De territoriale bevoegdheid van het OCMW wordt beoordeeld aan de 

hand van het sociale onderzoek dat door de maatschappelijk werker wordt 

uitgevoerd. Dit onderzoek kan gebaseerd zijn op een bezoek aan de woning 

van de aanvrager en wordt gedocumenteerd in een door de maatschappelijk 

werker ondertekend schriftelijk verslag.

53Art. 1 van de organieke wet betreffende 
de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn van 8 juli 1976.
54Met name in het geval van een verblijf 
in een psychiatrisch ziekenhuis; in een er-
kende instelling voor personen met een 
handicap (Initiatief van beschut wonen); 
in een erkend rust- en verzorgingstehuis, 
in een erkende structuur voor opvang op 
basis van een gerechtelijke of administra-
tieve beslissing, in een erkende structuur 
voor tijdelijke opvang van personen in 
nood, in een opvangcentrum voor min-
derjarige kinderen, enz.
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V A D E R S C H A P S E R K E N N I N G

Elke persoon die in België woont en zijn kind wenst te erkennen, kan zich 

ofwel richten tot de gemeente van zijn wettelijke woonplaats of van zijn 

gewoonlijke verblijfplaats, ofwel tot de gemeente van de geboorteplaats van 

het kind of tot de gemeente van de wettelijke woonplaats of gewoonlijke 

verblijfplaats van de moeder van het kind.

Om het gemeentebestuur in staat te stellen zijn territoriale bevoegdheid 

na te gaan, moet de kandidaat voor de erkenning van het kind, indien de 

ambtenaar van de burgerlijke stand dit nodig acht, bij zijn erkenningsaanvraag 

een bewijs voegen van zijn huidige verblijfplaats of, indien nodig, van de 

persoon die de voorafgaande toestemming moet geven of van het kind.55 

Een persoon die in geen enkel register is ingeschreven en dus geen toelating 

heeft om in België te verblijven, moet de realiteit van zijn gewoonlijke 

verblijfplaats aantonen door middel van officiële documenten, zoals een 

certificaat van de politie, een ziekenhuis- of een OCMW, verschillende 

soorten facturen,. . .56 In het kader van deze procedure voert de politie geen 

onderzoek naar de verblijfplaats uit.

55Art. 327/1 en 327/2 van het Burgerlijk 
Wetboek.
56Omzendbrief bij de wet van 19 sep-
tember 2017 tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk 
Wetboek, de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelin-
gen en het Consulair Wetboek met 
het oog op de strijd tegen de fraudu-
leuze erkenning en houdende diverse 
bepalingen inzake het onderzoek 
naar het vaderschap, moederschap en 
meemoederschap, alsook inzake het 
schijnhuwelijk en de schijnwettelijke 
samenwoning.
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Gids voor de procedure voor de 
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bevolkingsregisters
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