Verslag met betrekking tot het onderzoek van de reële verblijfplaats bedoeld in artikel 7,
§5, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de volksregisters en het
vreemdelingenregister.

GEMEENTEBESTUUR VAN MIDDELKERKE
Nummer aangifte*:
Datum van de aangifte of van het model 6*:
Adres*:
Aard van de woning (huis, appartement, studentenkamer, caravan, chalet, woonboot,…)*:
Extra info omtrent de woning:
- betreft het een woning waar permanente bewoning is toegelaten (Ja/neen)*:
- Zo neen, preciseer om welke reden: veiligheid, gezondheid, urbanisme of ruimtelijke
ordening*:
- Woonfunctie? (Ja/neen)*:
- Andere opmerkingen:

A/ ALGEMEEN
Personen waarvoor de aangifte van adreswijziging werd gedaan (volgnr., naam voornaam, beroep
en huidige gezinssituatie)*:

Referentiepersoon van het gezin*:
Tel. of GSM*:

“Ondergetekende(n) verklaren in eer en geweten dat bovenvermeld adres de reële
hoofdverblijfplaats betreft en nemen er kennis van dat een foutieve aangifte aanleiding kan
geven tot het opstarten van een gerechtelijke procedure inzake domiciliefraude.”
Aanvrager (naam + handtekening)
…………………………………….:

Vaststellingen (vermelden van de feitelijke gegevens waaruit het al dan niet hebben van
een hoofdverblijf op het desbetreffende adres kan worden afgeleid):
-

Data en uren van de gedane controles met vermelding van de aanwezigheid of
afwezigheid van betrokkenen:
……………………..om……………uur:………………………………
……………………..om……………uur:………………………………
……………………..om……………uur:………………………………
……………………..om……………uur:………………………………
……………………..om……………uur:………………………………
.…………………….om……………uur:………………………………
……………………..om……………uur:………………………………
……………………..om……………uur:………………………………
……………………..om……………uur:………………………………
……………………..om……………uur:………………………………

-

Tekenen van bewoning:
o Bemeubeling:……………………………………………………………………
o Aanwezigheid kledij:……………………………………………………………
o Basisnutsvoorzieningen (gas / elektriciteit / water / telefoon / internet / TV)
aanwezig? ………………………………………………………………………
o Verse voedingswaren: ………………………………………………………….
o Eigen vtg.? Nplt? Waar gewoonlijk geparkeerd? ………………………………
…………………………………………………………………………………...
o Indien kinderen, welke school?.............................................................................
………………………………………………………................................................
..........................................................................................................................
o Huisarts?................................................................................................................
o Plaats tewerkstelling?............................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

-

Andere personen aangetroffen? .......................................................................................

-

Andere vaststellingen? .....................................................................................................

-

Geen tekenen van bewoning:
o Briefwisseling / reclame blijft in brievenbus
steken:…………………………………...
o (Voor)tuin niet
onderhouden:…………………………………………………………..
o Rolluiken / gordijnen steeds
gesloten:………………………………………………….

-

Andere vaststellingen (vb. bevraging buurtbewoners, postbode,……):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………
Wonen alle aangegeven personen op dit adres ?
(Ja/neen):……………………………………….
Zo neen, wie niet? (Naam, Voornaam + werkelijk adres + contactgegevens):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………
Is de woning eigendom: □ Ja □ Neen
Is het een huurwoning? □ Ja □ Neen
Is er een schriftelijke huurovereenkomst? □ Ja □ Neen
Voor welke periode werd er een huurovereenkomst
afgesloten?......................................................

Verblijven op dit adres nog andere personen dan de hierboven vermelde personen?
□ Ja □ Neen
Zo ja, is hier sprake van één gezin of van meerdere aparte
gezinnen?..............................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………
……
Welke personen betreft dit dan?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………
Indien het om meerdere aparte gezinnen gaat: op basis van welke elementen werd dit
geconcludeerd? (alle van toepassing zijnde elementen aankruisen!)
□ de bewoners beschikken elk over een eigen keuken
□ de bewoners beschikken elk over een eigen badkamer
□ er bevinden zich in de woning afzonderlijke meters voor eniergieverbruik (water, gas,
elektriciteit)
□ er zijn afzonderlijke ingangen
□ er zijn afzonderlijke deurbellen en/of brievenbussen
□ aan de hand van een geregistreerde huurovereenkomst wordt aangetoond dat een gedeelte
van de woning wordt verhuurd aan de andere bewoner(s)
□
andere:…………………………………………………………………………………………

B/ INDIEN HET EEN AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BETREFT VAN EEN
NIET-ONTVOOGDE MINDERJARIGE:
-

welke ouder heeft om de inschrijving verzocht? *

-

Bestaat er een officieel document dat het verblijf van de minderjarige regelt*?
Zo ja, welk document betreft het?
□ een vonnis dd………………van…………………………………..(gerechtelijke
instantie)
□ een akkoord gehomologeerd bij vonnis
dd…………….van……………………………….. (gerechtelijke instantie)
□ een notariële akte dd………………van
……………………………………..…….(notaris)
Wat wordt in voorkomend geval bepaald in verband met het verblijf van de
minderjarige*?
□ verblijfsco-ouderschap
□ het kind dient te worden ingeschreven
bij…………………………………………………..

-

Werd er ook contact opgenomen met de andere ouder dan deze die de inschrijving heeft
gevraagd? □ Ja □ Neen
Zo ja, wat verklaarde deze andere ouder in verband met het hoofdverblijf van de
minderjarige?..........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................

CONCLUSIE VAN HET ONDERZOEK

□ Betrokkene(n) heeft/hebben hun hoofdverblijfplaats op het aangegeven adres
□ Betrokkene(n) heeft/hebben hun hoofdverblijfplaats NIET op het aangegeven adres
Motivering in geval van negatieve vaststellingen (zie document “Ongunstig Advies Aanvraag
Inschrijving” in bijlage)
In geval van positieve vaststelling: zijn er elementen die er op wijzen dat betrokkene(n)er nog
niet hun hoofdverblijfplaats konden hebben gevestigd op de datum van de aangifte van de
adreswijziging of de datum vermeld op het model 6?
□ Ja □ Neen
Zo ja, de
welke?...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................………………………………………………………………………
……………
Datum:………/……./………
Naam, Voornaam en handtekening van de
wijkinspecteur:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
•
•
•
•

*Vooraf in te vullen door de bevolkingsdienst indien deze informatie beschikbaar is
Indien een inschrijving onder referentieadres wordt gevraagd, moet hiervoor het
specifieke aanvraagformulier te worden gebruikt, zoals voorzien onder nr. 98, punt I (deel
I) van de Algemene Onderrichtingen (afgehandelend door Bevolkingsdienst)
Model 6 = Aanvraag tot onderzoek door een andere gemeente
Desgevallend kan ook voorzien worden in de ondertekening door de referentiepersoon of
één van de gezinsleden

