Provincie West-Vlaanderen - arrondissement Roeselare - gemeente Lichtervelde
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting : 29 oktober 1992
Aanwezig : De HH. G.Kindt, Burgemeester-voorzitter;
J.Goddyn, G.Huyghe,
, F. Gunst, Schepenen;
G. Vanderper, W. Labens, W. Boret, M. Handsaeme, Mevr.
M.Laga, R. Carpentier, G. Fiems, H. Vens, H.Delameilleure,
E. Nachtegaele, F. Devriendt, M. Derho, E. Mortier, V.
Smessaert, leden;
I.Vandenbussche, Secretaris
Dagorde : punt 17 : Goedkeuren reglement betreffende de modaliteiten van het onderzoek naar de
verblijfplaats van personen of gezinnen op het grondgebied van de gemeente, evenals de vorm en de
inhoud van de rapportering hieromtrent
DE GEMEENTERAAD :
Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen;
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister, en meer bepaald op artikel 10 van dit besluit;
Gelet op de Gemeentewet;
Gelet op de algemene onderrichtingen van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende het
houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister van 7 oktober 1992 (B.S. 15 oktober
1992);
Gelet op de beslissing van heden houdende vastlegging van de verordening betreffende het
onderzoek van de verblijfplaats van personen of gezinnen op het grondgebied van de gemeente en
het verslag hieromtrent;
Overwegende dat voor de goede werking van de diensten formele afspraken moeten worden
gemaakt betreffende de verdeling van bepaalde taken en de manier waarop ze moeten uitgevoerd
worden,
Overwegende dat het hiervoor nuttig - zo al niet noodzakelijk - is de vorm en de inhoud van
documenten en verslagen die moeten opgesteld worden in zekere mate op een uniforme wijze vast te
stellen;
Overwegende dat het aangewezen is dat het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van
personen en gezinnen op het grondgebied van de gemeente wordt uitgevoerd door het gemeentelijk
politiekorps;
Gelet op het gunstig advies van de politiecommissaris;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT : eenparig
Art.1. Het onderzoek naar de verblijfplaats van personen of gezinnen op het grondgebied van de
gemeente wordt op eigen initiatief of, in voorkomend geval, op bevel van de Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand uitgevoerd binnen de wettelijke termijnen door de agenten van de
gemeentelijke politie die hiervoor aangesteld worden door de politiecommissaris.

Art.2. Het onderzoeksverslag moet binnen de zesendertig uur nadat het onderzoek heeft plaats
gegrepen aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand worden voorgelegd
Art.3. §1. De agent die met het onderzoek gelast is moet in eerste instantie ter plaatse bij de
betrokken persoon of bij de referentiepersoon van het gezin evenals bij andere gezinsleden hun
identiteit nagaan en hen vragen of zij daadwerkelijk wonen op de plaats die zij hebben
aangegeven of waar zij metterwoon zijn aangetroffen en of - en waar - zij zouden ingeschreven
zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister.
In voorkomend geval zal hij eveneens nagaan of de personen in kwestie de voorgeschreven
aangifte hebben gedaan bij de gemeentelijke bevolkingsdienst.
§2. Indien uit de bevraging van de betrokken persoon, referentiepersoon of andere gezinsleden en uit
de vaststelling van andere feitelijkheden niet met voldoende zekerheid kan afgeleid worden dat
de persoon of het gezin in kwestie al dan niet daadwerkelijk zijn hoofdverblijf gevestigd heeft op
de plaats die hij heeft aangegeven of waar hij metterwoon werd aangetroffen, moet de agent
die met het onderzoek gelast is ter plaatse navraag doen bij de eigenaar van het gebouw, de
hoofdhuurder, eventuele andere bewoners van het gebouw, de buren, de winkeliers en zo meer
om nadere informatie te bekomen.
Art.4. Indien uit het onderzoek blijkt dat de betrokken persoon of het gezin daadwerkelijk zijn
hoofdverblijf gevestigd heeft op de plaats waar hij aangetroffen is maart tot dan toe nagelaten
heeft de voorgeschreven aangifte van vestiging te doen, zal hij uitgenodigd worden om zich
binnen de acht dagen op de gemeentelijke bevolkingsdienst te melden om zich op dat stuk
vooralsnog in regel te stellen.
Art.5. Het verslag moet de volgende gegevens omvatten :
1. de naam, functie en graad van de persoon die het onderzoek heeft verricht,
2. de datum waarop het onderzoek heeft plaats gegrepen,
3. de identiteit van de betrokken personen indien mogelijk met aanduiding van de bewijsstukken,
4. de plaats waar zij op de dag van het onderzoek zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters of
vreemdelingenregister (of dat zij nergens ingeschreven zijn),
5. of zij al dan niet de voorgeschreven aangifte hebben gedaan en desgevallend de datum waarop dit
geschiedde met verwijzing naar bewijsstukken,
6. In voorkomend geval : de uiterste dag waarop zij zich moeten melden bij de bevolkingsdienst om
zich met hun aangifte in regel te stellen,
7. de feitelijkheden waaruit blijkt dat de betrokken personen
- ofwel daadwerkelijk hun hoofdverblijf hebben gevestigd op de plaats die voorkomt in hun aangifte
of waar zij metterwoon zijn aangetroffen,
- ofwel dat zij hun hoofdverblijf 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 de
informatie vermeld worden.
8. het besluit van het onderzoek,
9. de handtekening van de agent die het onderzoek heeft verricht en de datum waarop het verslag
werd opgesteld.
Art.6. Dit reglement treedt in werking op 1 november 1992.
Namens de Gemeenteraad :
In opdracht :
De Secretaris,
(get.)I.Vandenbussche

De Burgemeester,
(get.)G.Kindt
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

De Secretaris,
I. VANDENBUSSCHE

De Burgemeester,
G.KINDT

