
 

Provincie Vlaams-Brabant 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN  

Arrondissement Halle-Vilvoorde VAN DE GEMEENTERAAD 
  

GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 26 mei 2016 
van  

SINT-PIETERS-LEEUW  

  

  

 

Aanwezig : Luc Deconinck, burgemeester-voorzitter; 

Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, 

Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, schepenen;  

Jean Cornand, Annie Mathieu, Kathleen D'Herde, Marleen Bosmans,  

Joseph Van Cutsem, Wim Peeters, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios 

Karamanis, Eddy Longeval, Lydie De Smet, Guy Jonville, Michel 

Miedzinski, Jenny Sleeuwaegen, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen 

Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, 

Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Alain Carremans, leden; 

Paul Defranc, OCMW-voorzitter / schepen. 

Walter Vastiau, gemeentesecretaris. 

 

Juridische Dienst 

  

Raad nr. Onderwerp 

2016ME067025  Politiereglement op de vaststelling van de verblijfplaats. 

 

De Raad, 

 

Aanleiding 

 

Naar aanleiding van de nieuwe algemene politieverordening met gemeentelijke 

administratieve sancties, die gelijklopend is voor de gemeenten Beersel, Halle en Sint-Pieters-

Leeuw, werd ook het politiereglement op vaststelling van de verblijfplaats herwerkt, dat enkel 

zal gelden op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.  

 

Juridische gronden 

 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen. 

 

De Nieuwe Gemeentewet, met name artikelen 119, 119bis, 133 en 135 § 2. 

 

Adviezen en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Motivering 

 

Aangezien het oude politiereglement naar aanleiding van de nieuwe algemene 

politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties wordt geschrapt, moet de 

gemeenteraad een nieuw politiereglement op de vaststelling van de verblijfplaats 

goedkeuren. 

 

 

 

 



Financiële impact  

 

Niet van toepassing. 

 

Met algemene stemmen 

 

Besluit 

 

Enig artikel. Het politiereglement op de vaststelling van de verblijfplaats wordt als volgt 

vastgesteld: 

 

POLITIEREGLEMENT OP DE VASTSTELLING VAN DE VERBLIJFPLAATS 

 

Artikel 1 

 

Onverminderd de bepalingen van het Koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de 

bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister wordt telkens een onderzoek ter plaatse 

ingesteld door de lokale politie naar de werkelijke verblijfplaats van personen of gezinnen in 

de volgende gevallen: 

 

1. In geval van aangifte: 

Wanneer een persoon of een gezin verklaard heeft zijn hoofdverblijfplaats op het 

grondgebied van de gemeente te willen vestigen of er reeds gevestigd heeft. 

 

2. Bij ontstentenis van aangifte : 

a)  zodra de administratie of de politie vernomen heeft dat een persoon of een 

gezin zijn hoofdverblijf in de gemeente heeft gevestigd zonder daarvan 

aangifte te doen; 

 

b)  zodra de administratie of de politie vernomen heeft dat een persoon of een 

gezin zijn hoofdverblijf in de gemeente heeft verlaten zonder daarvan 

aangifte te hebben gedaan. 

 

Artikel 2 

 

De gegevens van het onderzoek worden weergegeven in een schriftelijk, gedagtekend en 

ondertekend verslag in de vorm van een onderzoeksfiche. De onderzoeksfiche wordt 

overgemaakt aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 

 

Artikel 3 

 

In de volgende gevallen wordt het besluit van het onderzoek ter plaatse door de Ambtenaar 

van de Burgerlijke Stand onverwijld overgemaakt aan de betrokken persoon of aan de 

referentiepersoon van het gezin: 

1. wanneer blijkt dat de persoon of het gezin zijn hoofdverblijf niet daadwerkelijk 

gevestigd heeft op de aangegeven plaats; 

 

2. wanneer blijkt dat de persoon of het gezin daadwerkelijk verblijft op de plaats die 

aangegeven is in het verslag doch nagelaten heeft de voorgeschreven aangifte te 

doen. 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 4 

 

Samen met de betekening van het besluit van het verslag wordt de betrokken persoon of de 

referentiepersoon van het gezin ervan verwittigd : 

1. in de gevallen vermeld onder artikel 3, eerste streepje, dat hij niet zal ingeschreven 

worden in de registers of dat hij zal ingeschreven worden op een andere plaats dan 

het aangegeven adres dat blijkens het verslag zijn werkelijk hoofdverblijf is; 

 

2. in de gevallen vermeld onder artikel 3, tweede streepje, dat hij ambtshalve zal 

ingeschreven worden op de plaats waar hij blijkens het verslag zijn hoofdverblijf heeft 

gevestigd indien hij zich niet binnen de acht dagen in regel stelt met de bepalingen 

van artikel 9 van het K.B. van 16.07.1992 betreffende de bevolkingsregisters en het 

vreemdelingenregister. 

 

Artikel 5 

 

De betrokken persoon of de referentiepersoon kan binnen de acht dagen te rekenen vanaf 

de betekening schriftelijk bezwaar indienen bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.  

 

Het bezwaarschrift moet omstandig gemotiveerd zijn en desgevallend aangevuld met 

bewijsstukken omtrent de werkelijke verblijfplaats. 

 

Artikel 6 

 

De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand laat het dossier aan het College van Burgemeester 

en Schepenen voorleggen, dat uitspraak doet over de al dan niet ambtshalve inschrijving in 

de registers of de weigering van inschrijving. 

 

Artikel 7 

 

De betrokken persoon of referentiepersoon wordt onverwijld in kennis gesteld van de 

beslissing en verzocht zich in regel te stellen met zijn identiteitskaart en andere documenten 

waarop de werkelijke verblijfplaats is vermeld. 

 

Artikel 8 

 

Personen die geen gevolg verlenen aan de bepalingen van deze verordening of die in 

overtreding worden bevonden met de bepalingen van de wet van 19 juli 1991 of het 

Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het 

vreemdelingenregister, kunnen gestraft worden met de geldboeten zoals bepaald in artikel 

23 van bovengenoemd Koninklijk Besluit. 

 

Artikel 9 

 

Dit reglement treedt in werking op 01.10.2016 en heft alle reglementen met hetzelfde 

onderwerp op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afschrift van dit politiereglement wordt gestuurd aan de Deputatie van de provincie Vlaams-

Brabant en de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan deze van de 

Politierechtbank. 

 

In opdracht : 

De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter,  

(get.) Walter Vastiau (get.) Luc Deconinck 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

Sint-Pieters-Leeuw, 22 juni 2016 

 

 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  

 

 

Walter Vastiau Luc Deconinck 
 

  


