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Aangifte van adreswijziging door de burger.

Mevrouwen, Mijne Heren,

Artikel 7, § 1 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister bepaalt dat iedereen die zijn hoofdverblijfplaats wil vestigen in een
gemeente van het Rijk of deze wil overbrengen naar een andere gemeente van het Rijk dit moet
aangeven aan het gemeentebestuur van de gemeente waar hij zich komt vestigen.
Vele gemeentebesturen eisen dat de burger, in toepassing van het bovenvermelde artikel 7, zich
persoonlijk aan het loket aanbiedt om de adreswijziging te melden. Dit is echter geen wettelijke of
reglementaire verplichting.
In het kader van de administratieve vereenvoudiging moet het dan voortaan ook mogelijk zijn dat
de burger deze adreswijziging even goed kan melden via een brief of fax, of via de elektronische
post. Op die manier dient de burger zich één keer minder naar het gemeentehuis te begeven.
De enige voorwaarde is dat de burger die de aangifte doet zich voldoende identificeert,
bijvoorbeeld door zijn rijksregisternummer te vermelden en eventueel de rijksregisternummers van
de gezinsleden die mee verhuizen.

Deze vereenvoudigde procedure is eenvoudig in te voeren en verschillende steden en gemeenten
hebben dit reeds gedaan.
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U kunt een onderhoud met een ambtenaar van de dienst verkrijgen.

Bovendien bepaalt nummer 72 van de Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de
bevolkingsregisters, gecoördineerde versie van april 2002, nu reeds dat de declarant de aangifte
van verblijfsverandering schriftelijk kan mededelen indien hij zich in de onmogelijkheid bevindt zich
naar het gemeentebestuur te verplaatsen.
Dit alles wijzigt verder niets aan de bestaande wetgeving en reglementering inzake bevolking, zo
blijft bijvoorbeeld het bezoek ter plaatse van de wijkagent noodzakelijk, en blijven de specifieke
bepalingen inzake de inschrijving van minderjarigen en vreemdelingen behouden.

De Minister,

P. DEWAEL.
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