BIJLAGE 2: Best Practices «Procedure van afvoering van ambtswege»
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Ten behoeve van de wijkpolitie dient een specifiek en gedetailleerd model van verslag voor de
afvoeringen van ambtswege te worden vastgesteld door de gemeenteraad.
Indien er eenvoudige aanwijzingen zijn van de aanwezigheid van een persoon in een andere
gemeente, moet het formulier "model 6" verstuurd worden, eerder dan de persoon van
ambtswege af te voeren. Dit model 6 moet, indien mogelijk, binnen de maand na de ontvangst
ervan beantwoord worden. In het tegengestelde geval zal de gemeente waar de betrokkene
vermoedelijk zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, de gemeente die het formulier ‘model 6’
opgestuurd heeft, informeren over de timing die nodig is om het woonstonderzoek te doen en
om de aanwezigheid van de betrokkene op het veronderstelde adres van hoofdverblijfplaats
al dan niet te bevestigen.
De aanvraag tot inschrijving verifiëren (meestal is het GSM‐nr. vermeld) en de familie
contacteren als die in de gemeente woont, om inlichtingen over de hoofdverblijfplaats van de
betrokkene te verkrijgen.
Het verslag van het politieonderzoek waarin een afvoering van ambtswege voorgesteld wordt,
moet voldoende gemotiveerd worden.
Alvorens het dossier met het voorstel tot afvoering van ambtswege (VAA) aan het College van
Burgemeester en Schepenen voorgelegd wordt voor afvoering van ambtswege, moet een
grondig woonstonderzoek gedaan worden.
Wanneer de woning klaarblijkelijk bewoond wordt door derden, zal één bezoek van de
wijkpolitie ter plaatse vaak voldoende zijn.
Voor de andere gevallen daarentegen zal de politie minstens drie maal per plaatse moeten
gaan over een periode van maximaal 2 maanden (ook buiten de kantooruren).
In geval van twijfel (bijvoorbeeld wanneer de woning niet door derden bewoond wordt of
wanneer het buurtonderzoek weinig nuttige informatie oplevert) kan in de brievenbus een
bericht achtergelaten worden waarbij de betrokkene wordt verzocht ten spoedigste contact
op te nemen met de wijkagent. Een termijn van maximaal 1 maand om te reageren, lijkt
aangewezen.
Het onderzoeksverslag VAA van de lokale politie moet zo spoedig mogelijk naar het
gemeentebestuur doorgestuurd worden.
Indien uit het onderzoek blijkt dat de betrokkene zich bevindt in een geval van tijdelijke
afwezigheid (bijvoorbeeld ziekenhuisopname, internering, studies, enz.) moet in het
Rijksregister een IT026 ingevoerd worden en moet het dossier van de agenda van het College
van Burgemeester en Schepenen verwijderd worden. Sommige instellingen kunnen worden
gecontacteerd.
Het Directoraat‐generaal Penitentiaire Inrichtingen, Dienst detentiebeheer, van de FOD
Justitie moet geraadpleegd worden alvorens het dossier VAA voor te leggen aan het College
van Burgemeester en Schepenen voor afvoering van ambtswege teneinde te verifiëren of de
betrokkene niet in de gevangenis zit (indien ja,zo vlug mogelijk model 6 naar de gemeente van
de gevangenis waar de gevangenis gelegen is).
De gemeente kan aan de betrokkene een brief richten waarbij hij/zij wordt op de hoogte
gebracht van de voorgenomen afvoering van ambtswege en waarbij hem/haar 3 tot 4 weken
tijd wordt gegeven om te reageren. De betrokkene zal zich ernstig moeten verantwoorden.
Indien nodig, dient een bijkomend woonstonderzoek te worden verricht.
Bij de ontvangst van het politieverslag moet de Dienst Bevolking van de gemeente het VAA
onmiddellijk vermelden in het IT019 van het Rijksregister.
Indien de Dienst Bevolking van de gemeente een VAA invoert, moeten de nieuwe en de oude
bewoner ondergebracht worden in aparte gezinnen in het Rijksregister.
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Zodra de gemeente het onderzoeksverslag van de politie gekregen heeft, moet het dossier
voorbereid worden en in principe voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en
Schepenen binnen de maand na de ontvangst van het onderzoeksverslag. Het dossier VAA
mag geen maanden blijven liggen bij de Dienst Bevolking van de gemeente.
Bij de bestudering van het dossier VAA en alvorens het dossier voorgelegd wordt aan het
College van Burgemeester en Schepenen, moet de gemeente een aanvraag tot bijkomend
onderzoek indienen als het politieverslag niet voldoende gemotiveerd is.
Per gemeente moeten minstens 2 personeelsleden de dossiers VAA beheren. Indien er zeer
veel dossiers VAA zijn, zal de gemeente zorgen voor meer personeel voor de behandeling van
de dossiers VAA. Anders zal het woonstonderzoek vaak herbegonnen en geactualiseerd
moeten worden. Het is dus noodzakelijk dat het dossier VAA snel voorgelegd wordt aan het
College van Burgemeester en Schepenen teneinde nutteloze werklast voor de betrokken
diensten te vermijden.
Zodra het dossier VAA samengesteld is op basis van een uitgebreid politieverslag, kan op de
eerstvolgende zitting van het College van Burgemeester en Schepenen overgegaan worden tot
de afvoering van ambtswege van de betrokkene. Er dient niet systematisch 6 maanden te
worden gewacht alvorens een beslissing tot afvoering van ambtswege te nemen.
Wanneer uit het buurtonderzoek duidelijk blijkt dat de betrokken persoon al meer dan 6
maanden ononderbroken afwezig is op het adres waar hij staat ingeschreven en dit ook
duidelijk in het politieverslag wordt vermeld, kan onmiddellijk de afvoering van ambtswege
worden voorgesteld.
Ook in het geval dat wordt vastgesteld dat er reeds nieuwe bewoners (die niets te maken
hebben met de vorige bewoner) hun hoofdverblijfplaats op het desbetreffend adres gevestigd
hebben, kan onmiddellijk de afvoering van ambtswege worden voorgesteld, zonder dat
hiervoor 6 maanden dient te worden gewacht.
De afvoering van ambtswege mag enkel doorgevoerd worden op beslissing van het College
van Burgemeester en Schepenen.
Vreemde onderdanen kunnen eveneens afgevoerd worden wanneer zij hun recht of hun
machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden of hun recht of hun machtiging tot
vestiging verloren hebben. In dat geval gaat het strikt genomen niet om een afvoering van
ambtswege, maar wel om een afvoering door verlies van het recht van verblijf. Deze afvoering
gebeurt zonder expliciete beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

