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het ontstaan van die rechtsvordering. De rechtsvordering 

die voortvloeit uit een verbintenis, ontstaat in de regel op 

de dag waarop die verbintenis moet worden uitgevoerd en 

verjaart bijgevolg vanaf dat tijdstip.

AR nr. C.11.0649.F

CVBA I.D’E.D.H. en CVBA I.D.G.D.H. t/ Waals Ge-

west

Volledige weergave: zie www.rw.be 
NOOT – Betref ende punt  a), zie in dezelfde zin: Cass. 

2 februari 2006, Arr.Cass. 2006, 268.

Raad van State

15e Kamer – 5 maart 2013

Voorzitter: de h. Leroy

Staatsraden: de h. Kovalovszky en mevr. Déom (rapporteur)

Auditoraat: de h. Amelynck (eensluidend advies)

Advocaat: mr. Verheyen loco Puzaj

Bevolkingsregister – Inschrijving gebaseerd op werke-

lijk verblijf – Georganiseerd administratief beroep bij 

de minister van Binnenlandse Zaken – Beoor delings-

bevoegdheid

De overheid kan iemand bij de inschrijving in de be-

volkingsregisters weliswaar geen bepaalde verblijfplaats 

opleggen, maar ze kan en moet nagaan waar hij werkelijk 

verblijt  en kan een dergelijke inschrijving niet geldig uit-

voeren op basis van een intentieverklaring.

J.-L.J. t/ Belgische Staat, minister van Binnenlandse Za-

ken

Arrest nr. 222.724

Gezien het op 6  februari 2012 ingediende verzoek-

schrit , waarbij J.-L.J. de vernietiging vordert van de «be-

slissing van de federale overheidsdienst Binnenlandse 

Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Be-

volking en Identiteitskaarten, die van 30 november 2011 

dateert en die op 7 december 2011 aan het gemeentebe-

stuur van Fexhe-le-Haut-Clocher overgezonden is»;

Gezien het op 20  maart 2012 ingediende verzoek-

schrit , waarbij de gemeente Fexhe-le-Haut-Clocher 

vraagt als tussenkomende partij in de procedure te mo-

gen optreden;

...

Overwegende dat de volgende feiten dienstig zijn voor 

het onderzoek van de zaak:

Op 19  maart 2008 zendt Ch. Tombal, inspecteur bij 

de lokale politie van de zone «Hesbaye» een nota aan het 

college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

Fexhe-le-Haut-Clocher waarin wordt aangegeven dat 

verzoeker niet verblijt  op het adres waar hij gedomici-

lieerd is, namelijk het huis in de Rue de Fo. 23 waarvan 

hij eigenaar is, maar op hetzelfde adres als P.W., namelijk 

toen rue du Fl. 10. De Rue du Fl. en de Rue de Fo. liggen 

op enkele honderden meters van elkaar.

Op 31  maart beslist het college van burgemeester 

en schepenen van de tussenkomende partij verzoeker 

ambtshalve in zijn bevolkingsregisters in te schrijven op 

het adres Rue du Fl. 10.

Op 3  juni gaat de voornoemde politie-inspecteur de 

verblijfplaats van P.W. na, naar aanleiding van haar ver-

huizing naar de Rue du Fl. 22 en van haar aanvraag om 

op dat adres te worden ingeschreven. Hij stelt vast dat zij 

inderdaad op dat adres verblijt  en vermeldt dat «J. daar 

verblijt  maar er niet wenst te worden ingeschreven». Op 

9  juni stelt de gemeente Fexhe-le-Haut-Clocher P.W. er-

van in kennis dat zij samen met verzoeker op dat adres 

is ingeschreven. Zij schrijt  naar de burgemeester om de 

inschrijving van laatstgenoemde aan te vechten, en de 

burgemeester antwoordt haar op 27 juni, waarbij hij on-

der meer aangeet  dat «indien we de heer J. afvoeren van 

de Rue du Fl. 22, hij geen vaste woonplaats heet . (...) We 

weten dat het huis in de Rue de Fo. 23 onbewoonbaar is 

en dat hij er niet verblijt ».

Op 14  juli schrijt  de voornoemde politie-inspecteur 

in een verslag dat verzoeker weliswaar «werkzaamheden 

uitvoert in zijn huis in de Rue de Fo., maar in de Rue du 

Fl. 22 verblijt », dat hij met het voertuig van P.W. rijdt en 

dat hij regelmatig bij haar en samen met haar wordt ge-

zien. Het verslag vermeldt ook dat ze «niet samen gedo-

micilieerd wensen te zijn (ocmw-werkloosheid?)».

Op 29 augustus stelt P.W. bij de verwerende partij be-

roep in teneinde de ambtshalve inschrijving van verzoe-

ker in de bevolkingsregisters op haar adres, Rue du Fl. 22, 

door het gemeentebestuur van Fexhe-le-Haut-Clocher, 

aan te vechten. In het kader van het onderzoek van dat 

beroep maakt dezelfde inspecteur op 23  september een 

nieuw verslag op dat tot dezelfde conclusie leidt als het 

verslag van 14  juli en waarin wordt aangegeven dat in 

de Rue de Fo. 23 werkzaamheden aan de gang zijn. Dat 

verslag wordt door de gemeente aan de verwerende par-

tij overgezonden met een brief van 29 september, die ook 

preciseringen bevat over de staat waarin dat gebouw zich 

bevindt.

Op 13 november zendt de advocaat van P.W. verschil-

lende stukken naar de verwerende partij teneinde aan te 

tonen dat verzoeker zijn hoofdverblijf niet bij haar heet . 

Het gaat onder meer om facturen en verklaringen van 

buren die te kennen geven dat zij verzoeker dagelijks te-

genkomen in de Rue de Fo. 23, waar hij werkzaamheden 

uitvoert. Later worden brieven aan het dossier toege-

voegd die het adres van de Rue de Fo. vermelden.

Op 26  november vult dezelfde politie-inspecteur zijn 

verslag van 23 september aan met de vermelding dat hij 

tussen 15 mei en 30 september een twintigtal keren langs 
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geweest is op het adres Rue de Fo.  23, maar dat hij de 

betrokkene daar niet heet  kunnen aantref en; deze zou 

aangeven dat hij overdag niet bereikbaar is omdat hij dan 

door zijn werk belet is.

Op 20 januari 2009 wordt door J.-M. Livis, bevolkings-

inspecteur bij de diensten van de verwerende partij, een 

verslag opgesteld met betrekking tot het verblijf van ver-

zoeker. Dat verslag vermeldt dat «het gebouw in de Rue 

de Fo.  23 klaarblijkelijk onbewoond is» en besluit dat 

verzoeker in de Rue du Fl. 22 als niet-verwant lid van het 

gezin van P.W. bevestigd dient te worden. Dat document 

maakt gewag van de herhaalde stappen die deze bevol-

kingsinspecteur tussen 29 september 2008 en 14  januari 

2009 heet  ondernomen en bevat een reeks nauwkeurige 

bevindingen.

Op 21  januari zendt de advocaat van P.W. aan de ver-

werende partij een vonnis van de Arbeidsrechtbank te 

Luik van 15 januari 2009 waarin uitspraak wordt gedaan 

over een beroep tegen beslissingen van het ocmw van 

Fexhe-le-Haut-Clocher waarbij onder meer haar leel oon 

voor alleenstaanden wordt ingetrokken. In dat vonnis 

onderzoekt de rechtbank de situatie van juli 2008 en oor-

deelt ze inzonderheid dat «op basis van de gegevens inza-

ke energieverbruik niet met zekerheid kan worden vast-

gesteld dat de heer J. bij mevrouw W. verblijt » in de zin 

van art.  14 van de wet van 26  mei 2002 betref ende het 

recht op maatschappelijke integratie, dat inhoudt dat aan 

twee criteria is voldaan: het onder hetzelfde dak wonen 

en het gemeenschappelijk regelen van de huishoudelijke 

aangelegenheden.

Bij een aangetekende brief van 30  januari meldt een 

ambtenaar van de verwerende partij aan verzoeker dat 

hij voornemens is om hem in de Rue du Fl. 22 ingeschre-

ven te laten als niet-verwant lid van het gezin van P.W. 

Bij die brief wordt verzoeker ervan in kennis gesteld dat 

hij zijn opmerkingen of elke nieuwe inlichting die tot een 

wijziging van die beslissing kan leiden, binnen vijt ien 

dagen schrit elijk moet doen toekomen, dat hij het recht 

heet  om op schrit elijk verzoek zijn administratief dos-

sier te raadplegen en dat hij daarenboven op schrit elijk 

verzoek kan worden gehoord door de ambtenaar die ge-

machtigd is om de beslissing te nemen. Die brief, die naar 

de Rue de Fl. 22 is gezonden, wordt door de Post naar de 

afzender teruggestuurd met het bericht «Woont niet op 

het aangeduide adres». Het administratief dossier blijkt 

andere ontvangstbewijzen te bevatten, waarop onlees-

bare handtekeningen voorkomen. Brieven met dezelfde 

strekking worden naar P.W., naar haar advocaat en naar 

de burgemeester van de gemeente Fexhe-le-Haut-Clocher 

gezonden.

Met een brief van 5 februari voert de advocaat van P.W. 

verschillende argumenten aan en verzoekt hij om het ad-

ministratief dossier te mogen raadplegen en om door de 

gemachtigde ambtenaar te worden gehoord. In een latere 

brief, die verkeerdelijk gedagtekend is 5 februari, vult zij 

die argumentatie aan op basis van de gegevens waarvan 

ze in het dossier kennis heet  genomen.

Op 18  maart deelt politie-inspecteur Ch. Tombal op 

verzoek van de verwerende partij het resultaat mee van 

verschillende bezoeken overdag en ’s avonds, waaruit 

blijkt dat verzoeker nooit is aangetrof en in de Rue de 

Fo. 23 noch in de Rue du Fl. 22 en dat het laatstgenoemde 

gebouw altijd was afgesloten door een toegangshek; die 

mededeling vat alle resultaten van de uitgevoerde bezoe-

ken samen. Inspecteur Livis maakt vervolgens een aan-

vullend verslag op waarin hij verschillende stappen ver-

meldt die deze bevolkingsinspecteur tussen 6 februari en 

1  maart 2009 heet  ondernomen, en besluit de inschrij-

ving van verzoeker in de Rue du Fl. 22 te handhaven.

Op 15  juli wordt P.W. samen met haar raadsman ge-

hoord door drie ambtenaren van de verwerende partij. 

Een verslag van het hoorgesprek wordt op 29  juli mee-

gedeeld aan de advocaat van P.W. die haar opmerkingen 

dienaangaande overzendt met een brief van 31 juli.

Op 4  september komt directeur-generaal L. Vannes-

te in een beslissing van vier pagina’s tot het besluit dat 

 «J.-L.J. sedert 3 maart 2008 in de bevolkingsregisters van 

Fexhe-le-Haut-Clocher ingeschreven dient te blijven op 

het adres Rue du Fl. 22, als niet-verwant lid van het gezin 

van mevrouw P.W.».

Op 10 juni 2010 deelt P.W. een arrest van het Arbeids-

hof te Luik van 18  november 2009 mee waarin wordt 

geoordeeld dat de Arbeidsrechtbank te Luik in haar 

voornoemd vonnis van 15  januari 2009 terecht «heet  

geoordeeld dat de beweerde samenwoning [van P.W. en 

verzoeker] niet was aangetoond» en dat «het beroep der-

halve niet gegrond is». Dat arrest beslist dat op basis van 

de gegevens die het ocmw heet  aangevoerd niet kan wor-

den aangenomen dat verzoeker gewoonlijk in de woning 

van P.W. zou verblijven noch, voor het overige, dat zij 

hun bestaansmiddelen zouden hebben samengelegd om 

de gezinslasten te dragen.

Op 8  juli antwoordt de verwerende partij dat ze een 

onderzoek laat uitvoeren met betrekking tot het verblijf 

van verzoeker. Voorts voegt laatstgenoemde verschillen-

de stukken aan het dossier toe waarop het adres Rue de 

Fo. 23 voorkomt.

Op 17 september stelt P. Ledoux, bevolkingsinspecteur 

bij de diensten van de verwerende partij, een verslag op. 

Dat verslag eindigt met de volgende conclusie: «Hoewel 

de heer J. nog altijd bezoeken al egt bij mevrouw W. en er 

soms de nacht doorbrengt, moet hij, op grond van de hui-

dige situatie, vanaf 17  september 2010 als alleenstaande 

worden ingeschreven in de Rue de Fo. 23 te 4347 Fexhe-

le-Haut-Clocher».

In dat document is sprake van verschillende stappen 

die deze bevolkingsinspecteur tussen 9  september en 

17  september 2010 heet  ondernomen. Daarin wordt in-

zonderheid melding gemaakt van een bezoek waarbij ver-

zoeker is aangetrof en in de Rue de Fo. 23 en waarbij ver-

schillende aanwijzingen voor de bewoning van het pand 

zijn vastgesteld.

Een ambtenaar van de verwerende partij meldt ver-

zoeker met een aangetekende brief van 4 oktober dat hij 
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voornemens is om aan de directeur-generaal van de Al-

gemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD 

Binnenlandse Zaken voor te stellen «[hem] per 17  sep-

tember 2010 in het bevolkingsregister van de gemeente 

Fexhe-le-Haut-Clocher als alleenstaande te laten in-

schrijven op het adres Rue de Fo. 23». Die brief, die naar 

de Rue de Fo. 23 is gezonden, wordt door de Post terugge-

stuurd naar de afzender met het bericht «Woont niet op 

het aangeduide adres». Het administratief dossier blijkt 

andere ontvangstbewijzen te bevatten, waarop onleesbare 

handtekeningen voorkomen.

Eveneens op 4  oktober worden brieven met dezelfde 

strekking gezonden naar P.W. en naar de burgemeester 

van de gemeente Fexhe-le-Haut-Clocher.

Op 15 oktober en vervolgens ook op 21 oktober voert 

de tussenkomende partij argumenten aan tegen dat 

voorstel. Volgens haar is de toestand sinds de beslis-

sing van 4  september 2009 niet veranderd. Ze voegt er 

inzonderheid aan toe dat «het pand in de Rue de Fo. 23 

onbewoonbaar is», dat «er geen water- en elektriciteits-

verbruik wordt vastgesteld» en dat het «algemeen bekend 

is dat [verzoeker] werkelijk verblijt  in de Rue du Fl. 22, 

waar hij samen met mevrouw W. leet ». De tussenkomen-

de partij meent voorts dat de in het vooruitzicht gestelde 

beslissing «dreigt over te komen als een aanmoediging 

tot fraude». Ze wijst erop dat de voornoemde beslissing 

van 4 september 2009 dei nitief is geworden.

Op 8  juni 2011 wordt nog een aanvullend verslag op-

gemaakt door bevolkingsinspecteur P. Ledoux, waarin 

nieuwe inspecties worden vermeld die tussen 26 april en 

8 juni 2011 zijn uitgevoerd. Op dezelfde datum wordt een 

gezamenlijk verslag opgesteld door J.-M. Livis en P. Le-

doux, bevolkingsinspecteurs bij de diensten van de ver-

werende partij, waarin wordt besloten dat verzoeker bij 

P.W. ingeschreven moet blijven.

Met een brief van 18 juli meldt een ambtenaar van de 

verwerende partij aan P.W. dat hij voornemens is om aan 

de directeur-generaal van de Algemene Directie Instel-

lingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken 

voor te stellen verzoeker sedert 3 juni 2008 «in de bevol-

kingsregisters van de gemeente Fexhe-le-Haut-Clocher 

ingeschreven te laten op het adres Rue du Fl. 22, als niet-

verwant lid van [haar] gezin.»

Op 30 november 2011 komt directeur-generaal L. Van-

neste in een beslissing van zeven pagina’s tot het besluit 

dat «J.-L.J. sedert 3 maart 2008 in de bevolkingsregisters 

van Fexhe-le-Haut-Clocher ingeschreven dient te blijven 

op het adres Rue du Fl.  22, als niet-verwant lid van het 

gezin van mevrouw P.W.».

Dat is de besteden beslissing. Deze beslissing wordt op 

7 december aan het gemeentebestuur van Fexhe-le-Haut-

Clocher overgezonden en daarvan wordt door toedoen 

van datzelfde gemeentebestuur met op 15  december ter 

post aangetekende brieven kennis gegeven aan verzoeker 

en aan P.W. Blijkbaar heet  verzoeker de voor hem be-

stemde brief niet bij de Post afgehaald, terwijl P.W. hem 

heet  ontvangen.

Op 17 januari 2012 maakt de verwerende partij in een 

antwoord op een brief van de advocaat van verzoeker 

melding van de beslissing van 30 november 2011 en be-

zorgt ze hem daarvan een afschrit . Ze vermeldt dat tegen 

die beslissing een beroep tot nietigverklaring kan worden 

ingediend bij de Raad van State.

Overwegende dat verzoeker een eerste middel ontleent 

aan de schending van art. 16, § 1 van het KB van 16 juli 

1992 betref ende de bevolkingsregisters en het vreemde-

lingenregister en van art. 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betref ende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen; dat hij de strekking van de bepa-

lingen waarop hij zich beroept in herinnering brengt en 

vervolgens vermeldt dat zijn verblijfstoestand is veran-

derd sedert 2008, de datum waarop de eerste onderzoe-

ken door de overheid zijn verricht, en verwijst naar het 

onderzoek dat inspecteur Ledoux op 17  september 2010 

heet  verricht, waarin wordt besloten dat het gebouw 

waarin hij gedomicilieerd wenst te zijn, in gebruik kan 

worden genomen en bewoonbaar is; dat hij vaststelt dat 

de burgemeester het voorstel dat na dat verslag is gedaan 

formeel heet  betwist en dat de verwerende partij een 

nieuw aanvullend onderzoek heet  laten uitvoeren waar-

van de conclusie opnieuw nadelig voor hem gebleken 

is; dat hij meent dat de bestreden handeling het gevolg 

is van het feit dat de overheid haar beoordeling volledig 

heet  herzien als gevolg van de klaarblijkelijke druk die 

de burgemeester van Fexhe-le-Haut-Clocher en zijn ad-

vocaat op de verwerende partij hebben uitgeoefend; dat 

hij aanvoert dat hij daardoor klaarblijkelijk het slachtof-

fer is van pesterijen van de gemeente Fexhe-le-Haut-Clo-

cher; dat hij vervolgens feitelijke argumenten aanvoert 

met de bedoeling aan te tonen dat de verwerende partij 

zich heet  vergist wanneer ze heet  geoordeeld dat zijn 

hoofdverblijfplaats zich op een ander adres bevindt dan 

in de Rue de Fo. 23; dat hij, in essentie, inzonderheid het 

volgende vermeldt:

–  hij blijt  niet zo graag thuis en loopt vaak langs bij 

vrienden en kennissen;

– hij poetst zijn woning niet vaak en doet zelden de vaat;

– hij leidt een onopvallend leven en weet amper wie zijn 

buren zijn;

–  hoewel hij P.W. geregeld ziet en gevoelens voor haar 

koestert, blijt  zijn hoofdverblijfplaats niettemin in de 

Rue de Fo.;

– uit de omstandigheid dat zijn voertuig (dat onder an-

dere wordt gebruikt om P.W. te leren autorijden) vaak 

tussen de Rue de Fo. en de Rue du Fl. geparkeerd staat, 

kan niet worden afgeleid dat zijn verblijfplaats in werke-

lijkheid in de Rue du Fl. ligt;

– het lage water- en elektriciteitsverbruik in de Rue de Fo. 

valt te verklaren door zijn eenvoudige levensstijl;

– het adres waarop hij zijn post ontvangt, bevindt zich in 

de Rue de Fo.;

dat hij derhalve meent dat de bestreden handeling 

op subjectieve beoordelingen van bevolkingsinspec-

teurs is gebaseerd; dat hij bovendien schrijft dat de 
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algemene onderrichtingen van 7  oktober 1992 waar-

van de verwerende partij gewag maakt, volstrekt geen 

rechtswaarde hebben en slechts aanbevelingen vor-

men, gericht aan de ambtenaren van de verwerende 

partij, zodat ze geen deugdelijke motivering van de be-

streden handeling vormen;

dat hij in zijn wederantwoord de rechtspraak van de 

Raad van State betref ende de beslissingen tot inschrij-

ving in de bevolkingsregisters vermeldt, waarin wordt 

geoordeeld dat dergelijke beslissingen de feitelijke gege-

vens moeten vermelden waarop ze gebaseerd zijn en dat 

die gegevens die feitelijk juist moeten zijn en de getrof en 

maatregel moeten kunnen wettigen; dat hij daarnaast het 

voornoemde arrest van het Arbeidshof te Luik van 18 no-

vember 2009 aanvoert;

Overwegende dat art. 1, § 1, eerste lid van de wet van 

19  juli 1991 betref ende de bevolkingsregisters, de iden-

titeitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfs-

documenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 

1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 

personen inzonderheid het volgende bepaalt:

«In elke gemeente worden gehouden:

«1° bevolkingsregisters waarin ingeschreven worden 

op de plaats waar zij hun hoofdverblijfplaats gevestigd 

hebben, ongeacht of zij er aanwezig dan wel tijdelijk af-

wezig zijn, de Belgen en de vreemdelingen die toegelaten 

of gemachtigd zijn om voor een langere termijn dan drie 

maanden in het Rijk te verblijven, die gemachtigd zijn 

zich er te vestigen, (...)»;

dat in het eerste lid van art.  3 van dezelfde wet de 

hoofdverblijfplaats gedei nieerd wordt als de plaats waar 

de leden van een gezin dat uit verschillende personen is 

samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die perso-

nen al dan niet door verwantschap verbonden zijn, of 

de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leet ; dat 

het tweede lid van dezelfde bepaling inzonderheid voor-

schrijt  dat de Koning de aanvullende regels vaststelt voor 

het bepalen van het hoofdverblijf; dat art. 16 van het KB 

van 16 juli 1992 betref ende de bevolkingsregisters en het 

vreemdelingenregister inzonderheid het volgende be-

paalt:

«Art.  16. §  1. De bepaling van de hoofdverblijfplaats 

is gebaseerd op een feitelijke situatie, dat wil zeggen de 

vaststelling van een ef ectief verblijf in een gemeente ge-

durende het grootste deel van het jaar.

«Deze vaststelling gebeurt op basis van verschillende 

elementen, met name de plaats waarheen de betrokkene 

gaat na zijn beroepsbezigheden, de plaats waar de kin-

deren naar school gaan, de arbeidsplaats, het energiever-

bruik en de telefoonkosten, het gewone verblijf van de 

echtgenoot of van andere leden van het huishouden.

«(...).

«§ 3.

«(...) [Het] volstaat (...) niet dat iemand enkel de bedoe-

ling uit om zijn hoofdverblijfplaats op een gegeven plaats 

te vestigen om voor het betrokken gemeentebestuur de 

inschrijving als hoofdverblijfplaats te rechtvaardigen».

Overwegende dat uit die bepalingen voortvloeit dat de 

overheid iemand bij de inschrijving in de bevolkingsre-

gisters weliswaar geen bepaalde verblijfplaats kan opleg-

gen, maar dat ze kan en moet nagaan waar hij werkelijk 

verblijt  en een dergelijke inschrijving niet geldig kan 

uitvoeren op basis van een intentieverklaring; dat de om-

standigheid dat verzoeker eigenaar was van het huis in de 

Rue de Fo. 23 en dat hij er werkzaamheden uitvoerde, in 

dat verband niet volstaat om aan te tonen dat hij er wer-

kelijk zijn hoofdverblijf had gevestigd op het ogenblik 

waarop de bestreden handeling is vastgesteld;

Overwegende dat de bestreden handeling gebaseerd is 

op de vaststellingen die gedaan zijn bij tal van bezoeken 

en onderzoeken die de inspecteurs van de verwerende 

en de tussenkomende partij hebben verricht, waarvan de 

recentste in juni 2011 hebben plaatsgevonden; dat in die 

handeling aldus een reeks precieze feitelijke gegevens wor-

den vermeld waarop de overheid zich heet  gebaseerd om 

te oordelen dat verzoeker niet werkelijk verbleef op het 

adres waar hij wenste en beweerde te wonen; dat inspec-

teur Ledoux uit een onverwacht bezoek dat hij op 17 sep-

tember 2010 heet  gebracht, heet  geconcludeerd dat het 

pand werkelijk bewoond was, maar dat hij die vaststel-

ling achteraf na een aanvullend onderzoek heet  herzien; 

dat de vastgestelde aanwijzingen betrekking hebben op 

inzonderheid de aanwezigheid van verzoeker bij inspec-

tiebezoeken, op de staat van de inrichting en van het on-

derhoud van het interieur van dat gebouw, op het energie-

verbruik dat er is vastgesteld, op de aanwezigheid van het 

voertuig dat door verzoeker wordt gebruikt en op de ge-

tuigenissen van buren; dat zulke gegevens relevante mo-

tieven vormen om de hoofdverblijfplaats van een persoon 

vast te stellen; dat verzoeker de juistheid van die vaststel-

lingen niet betwist, maar wel de deugdelijkheid van de 

conclusie die de verwerende en de tussenkomende par-

tij daaruit hebben getrokken; dat uit het aantal verrichte 

vaststellingen en uit de onderlinge overeenstemming van 

die vaststellingen evenwel niet kan worden opgemaakt dat 

de bestreden handeling zou berusten op een kennelijke 

beoordelingsfout; dat de verzamelde gegevens wellicht 

aantonen dat verzoeker niet werkelijk in de Rue de Fo. 23 

verblijt , maar niet aantonen dat hij werkelijk in de Rue du 

Fl.  22 verblijt ; dat verzoeker er evenwel geen belang bij 

heet  de motieven van de bestreden handeling in die zin 

aan te vechten, daar de ambtshalve inschrijving op een 

adres waarmee hij, zoals hij zelf erkent, banden heet , hem 

minder nadeel berokkent dan de loutere afvoering uit de 

bevolkingsregisters; dat, ten slotte, het Arbeidshof te Luik 

zich in zijn arrest van 18 november 2009 uitspreekt over 

de kwestie van de samenwoning van verzoeker en P.W. in 

de zin van de wet van 26 mei 2002 betref ende het recht 

op maatschappelijke integratie, een begrip dat onderstelt 

dat aan twee criteria is voldaan, waaronder een socio-eco-

nomisch criterium dat inhoudt dat de huishoudelijke aan-

gelegenheden gemeenschappelijk worden geregeld; dat in 

het arrest wordt opgemerkt dat de beoordeling betref en-

de de domiciliëring die de gemachtigde van de minister 
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van Binnenlandse Zaken heet  gemaakt, betrekking heet  

op gegevens die losstaan van de gegevens die het hof heet  

onderzocht om te besluiten dat van een dergelijke samen-

woning geen sprake is;

Overwegende, ten slotte, dat de verwerende partij de 

procedure heet  gevolgd waarin art. 8 van de voornoem-

de wet van 19 juli 1991 en art. 21 van het KB van 16 juli 

1992 voorzien; dat zij in het licht van de vaststellingen 

van de tussenkomende partij een nieuw onderzoek heet  

laten voeren alvorens uitspraak te doen; dat ze haar be-

oordeling geenszins volledig heet  herzien; dat het eerste 

middel niet gegrond is;

Overwegende dat verzoeker een tweede middel ont-

leent aan een schending van art.  13 EVRM en van het 

recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel ingeval aan 

een grondrecht wordt geraakt; dat hij gewag maakt van 

de rechtspraak betref ende de omstandigheid dat inge-

val aan een grondrecht wordt geraakt, een daadwerkelijk 

intern rechtsmiddel voorhanden moet zijn; dat, volgens 

hem, uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof volgt 

dat het beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State 

«niet de uitoefening [blijkt] te zijn van een daadwerke-

lijke rechtshulp, aangezien de proceduretermijnen het in 

de meeste gevallen onmogelijk maken te gepasten tijde 

een arrest te verkrijgen»; dat hij opmerkt dat noch be-

roepen tot nietigverklaring, noch vorderingen tot schor-

sing, noch vorderingen tot schorsing ingesteld volgens 

de procedure van de uiterst dringende noodzakelijkheid 

schorsende werking hebben; dat hij in essentie betoogt 

dat de lering van het arrest van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens van 5 februari 2002 inzake Conka 

t/ Koninkrijk België, in dit geval mutatis mutandis kan 

worden toegepast;

Overwegende dat verzoeker niet aangeet  welk van zijn 

grondrechten zou zijn geschonden, terwijl hij in verband 

daarmee niet over een daadwerkelijk rechtsmiddel be-

schikt; dat hij voorts het recht heet  uitgeoefend om bij de 

Raad van State beroep in te stellen maar heet  verzuimd 

de Raad te verzoeken de bestreden handeling te schorsen; 

dat het middel niet ontvankelijk is.

NOOT – Enkele aspecten van de inschrijving in de be-

volkingsregisters

I. Inleiding

1. Het bovenstaande arrest geet  ons de gelegenheid om 

stil te staan bij een aantal aspecten van de inschrijving 

van personen in de bevolkingsregisters. In de rechtsleer 

wordt dit onderwerp slechts zeer zelden behandeld en 

ook in de gepubliceerde rechtspraak komt dit slechts af 

en toe aan bod (voor de belangrijkste rechtsleer, zie: P.J. 

Defoort, «Procedures en beoordelingscriteria voor het 

vaststellen van de hoofdverblijfplaats», T.Gem. 2000, 191-

236; T. Vandromme, Domiciliefraude, Brussel, Politeia, 

2014, 112  p.; L. Vankrunckelsven, Loketboek bevolking, 

Brugge, Vanden Broele, 2015, 176  p.). De geringe aan-

dacht voor deze materie wordt vermoedelijk verklaard 

doordat er – zoals we nog zullen zien – een zeer stand-

vastige rechtspraak is over de algemene principes. Toch 

leek het ons nuttig om een aantal beschouwingen aan het 

thema te wijden, zeker nu met het opvoeren van de strijd 

tegen de sociale en i scale fraude de correcte toepassing 

van de regels inzake inschrijving in de bevolkingsregis-

ters opnieuw volop onder de aandacht wordt gebracht 

(zie bv. COL 17/2013 van 3 juli 2013 van het college van 

procureurs-generaal en de minister van Justitie, de mi-

nister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris 

voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude 

en de omzendbrief van 30 augustus 2013 van de minister 

van Binnenlandse Zaken: aandachtspunten voor een cor-

recte registratie in de bevolkingsregisters, het oordeel-

kundig toepassen van de afvoering van ambtswege en de 

strijd tegen domiciliefraude, http://www.ibz.rrn.fgov.be).

2. Laten we eerst de feiten overlopen die aan de grond-

slag liggen van het besproken arrest.

In maart 2008 bezorgt de wijkagent een verslag aan 

het college van burgemeester en schepenen van Fexhe-le-

Haut-Clocher waarin hij aangeet  dat een man zijn hoofd-

verblijfplaats heet  op een ander adres dan dat waarop hij 

ingeschreven staat in de bevolkingsregisters. Hij zou niet 

in de woning verblijven waarvan hij eigenaar is, maar bij 

een vrouw in dezelfde gemeente, een honderdtal meter 

verderop. Het college van burgemeester en schepenen be-

slist daarop om de man van ambtswege in te schrijven op 

het andere adres, als samenwonende met die vrouw. Naar 

aanleiding van een aangit e van adreswijziging van die 

vrouw en het daaropvolgende onderzoek van de woning, 

wordt zij, samen met de man, ingeschreven op een ander 

adres. Hierop betwist die vrouw dat de man zijn hoofd-

verblijfplaats bij haar heet .

Na de zaak betwist te hebben bij de gemeente, tekent 

de dame in augustus 2008 beroep aan bij de minister van 

Binnenlandse Zaken tegen de beslissing van de gemeente 

om de man in te schrijven op haar nieuwe adres. Het be-

roep werd ingediend op basis van art. 8 van de wet van 

19  juli 1991 betref ende de bevolkingsregisters, de iden-

titeitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfs-

documenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 

1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 

personen (BS 3 september 1991, hierna: «Wet Bevolkings-

registers»). Hierop volgen verschillende onderzoeken 

ter plaatse, zowel door de lokale politie als door de be-

volkingsinspecteurs van de FOD Binnenlandse Zaken, 

en worden standpunten uitgewisseld. Uiteindelijk zendt 

de gemachtigde ambtenaar van de FOD Binnenlandse 

Zaken in juli 2011 een voorstel van beslissing om de in-

schrijving door de gemeente te bevestigen. Bij beslis-

sing van 30 november 2011 wordt ef ectief een beslissing 

in die zin genomen. Deze beslissing werd dan door de 

man aangevochten voor de Raad van State. De gemeente 

Fexhe- le-Haut-Clocher kwam vrijwillig tussen in deze 

procedure.
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Voor de Raad van State voert de man voornamelijk een 

aantal feitelijke elementen aan met de bedoeling aan te 

tonen dat de ambtenaar van de FOD Binnenlandse Za-

ken zich heet  vergist wanneer hij heet  geoordeeld dat 

zijn hoofdverblijfplaats zich op een ander adres bevindt 

en betoogt hij dat een inschrijving in de bevolkingsre-

gisters moet gebaseerd zijn op gegevens die feitelijk juist 

zijn en dus de genomen beslissing moeten kunnen ver-

antwoorden. Daarnaast voert de man aan dat zijn grond-

rechten zijn geschonden, meer bepaald art. 13 EVRM dat 

eenieder wiens rechten en vrijheden zijn geschonden, het 

recht verleent op een daadwerkelijk rechtsherstel voor 

een nationale instantie.

3. Op basis van het arrest staan we stil bij volgende as-

pecten: enerzijds de feitelijke elementen die leiden tot de 

vaststelling van de hoofdverblijfplaats en de gezinssamen-

stelling en anderzijds het verloop van de procedure tot be-

twisting van de vaststelling van de hoofdverblijfplaats.

II. De feitelijke elementen die leiden tot de vaststelling van 

de hoofdverblijfplaats en de gezinssamenstelling

4. In elke gemeente worden bevolkingsregisters gehou-

den. Daarin worden de Belgen en de vreemdelingen met 

langdurig verblijfsrecht ingeschreven op de plaats waar 

zij hun hoofdverblijfplaats gevestigd hebben, ongeacht of 

zij er aanwezig dan wel tijdelijk afwezig zijn (art.  1, §  1 

Wet Bevolkingsregisters).

De inschrijving in de bevolkingsregisters heet  tot doel 

de bevolking te kennen en meer bepaald de identii ca-

tie te vergemakkelijken van de personen die op een be-

paald grondgebied verblijven (Parl.St. Senaat 1990-91, 

nr. 1150/1, p. 5).

5. De hoofdverblijfplaats is de plaats waar de leden 

van een gezin dat uit verschillende personen is samen-

gesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al 

dan niet door verwantschap verbonden zijn, of de plaats 

waar een alleenstaande gewoonlijk leet  (art.  3 Wet Be-

volkingsregisters). De bepaling van de hoofdverblijfplaats 

is gebaseerd op een feitelijke situatie, dat wil zeggen de 

vaststelling van een ef ectief verblijf in een gemeente ge-

durende het grootste deel van het jaar (RvS 4 december 

2007, nr. 177.560). Deze vaststelling gebeurt op basis van 

verschillende elementen, met name de plaats waarheen 

de betrokkene gaat na zijn beroepsbezigheden, de plaats 

waar de kinderen naar school gaan, de arbeidsplaats, het 

energieverbruik en de telefoonkosten, het gewone ver-

blijf van de echtgenoot of van andere leden van het gezin. 

Het volstaat niet dat iemand enkel de bedoeling uit om 

zijn hoofdverblijfplaats op een gegeven plaats te vestigen 

(art. 16 van het KB van 16 juli 1992 betref ende de bevol-

kingsregisters en het vreemdelingenregister, BS 15 augus-

tus 1992, hierna: «KB Bevolkingsregisters»).

Er zal dus steeds in de feiten moeten worden nagegaan 

of iemand op een bepaalde plaats ef ectief zijn hoofdver-

blijfplaats heet  gevestigd (RvS 20 juni 2013, nr. 224.008; 

RvS 27 juni 2013, nr. 224.162). De inschrijving in de be-

volkingsregisters heet  in die zin zelfs voorrang op een 

wettelijke of contractuele verplichting. Het feit dat bv. 

in een vonnis in het kader van voorlopige maatregelen 

in een echtscheidingsprocedure aan een partner verbod 

wordt opgelegd zich nog in een bepaalde woning te ves-

tigen, verhindert niet dat die partner toch op dat adres 

zal ingeschreven moeten worden, wanneer blijkt dat hij 

daar – in weerwil van het vonnis – nog steeds of op-

nieuw zijn hoofdverblijfplaats heet  (RvS 30  oktober 

2012, nr. 221.234). Ook een clausule in een huurovereen-

komst dat de huurder zich niet mag laten inschrijven in 

het huurpand, verhindert een inschrijving niet. Als de 

huurder er zijn hoofdverblijfplaats vestigt, moet hij er 

ingeschreven worden (waarbij de huurder eventueel een 

contractuele fout begaat).

Tijdelijke afwezigheid wijzigt de hoofdverblijfplaats 

niet (art.  18 en 19 KB Bevolkingsregisters). Onder be-

paalde door de regelgeving vastgestelde voorwaarden kan 

iemand wegens bijzondere redenen buiten zijn gezin of 

haardstede verblijven, niet voorgoed, maar slechts voor 

de duur dat de bijzondere redenen bestaan, waarna men 

verondersteld wordt naar het gezin of de haardstede terug 

te keren (RvS 13  november 2013, nr.  125.305). Het gaat 

dan bv. over iemand die een wereldreis maakt of over kot-

studenten die tijdens de week niet verblijven op de plaats 

waar ze zijn ingeschreven. We gaan hier in deze noot niet 

dieper op in (zie ook: RvS 7 februari 2013, nr. 222.422 en 

voorts: T. Vandromme, o.c., 43 e.v.).

6. De bedoeling om ergens zijn hoofdverblijfplaats te 

vestigen volstaat niet. Men moet die bedoeling ook ef-

fectief uitvoeren, zodat deze kan worden vastgesteld in de 

feiten (RvS 7 januari 1986, nr. 26.007, RW 1986-87, 1920). 

Het geannoteerde arrest bevestigt dit opnieuw: de over-

heid kan en moet de ef ectieve hoofdverblijfplaats nagaan 

en mag niet overgaan tot inschrijving op basis van een 

intentieverklaring van de betrokkene.

Het intentioneel element speelt echter wel een rol bij de 

vaststelling van iemands hoofdverblijfplaats. Men moet 

niet enkel duurzaam verblijven op een bepaalde plaats; 

men moet dit ook doen met de bedoeling op die plaats 

zijn hoofdverblijfplaats te willen vestigen, namelijk er het 

centrum van zijn belangen te vestigen (T. Vandromme, 

o.c., 23).

7. Art. 16 KB Bevolkingsregisters somt een aantal voor-

beelden op die van belang zijn bij de beoordeling van 

iemands hoofdverblijfplaats (de plaats waarheen de be-

trokkene gaat na zijn beroepsbezigheden, de plaats waar 

de kinderen naar school gaan, de arbeidsplaats, het ener-

gieverbruik en de telefoonkosten, het gewone verblijf van 

de echtgenoot of van andere leden van het gezin). Deze 

elementen zijn slechts voorbeelden waarmee rekening 

kan worden gehouden (RvS 26 mei 2008, nr. 183.377) en 

zij werden op niet-limitatieve wijze (RvS 27  juni 2013, 

nr. 224.162) en niet in volgorde van belangrijkheid opge-

nomen (RvS 25 oktober 1995, nr. 56.024).

8. De materie van de vaststelling van de hoofdverblijf-

plaats is voorwerp van een zeer constante rechtspraak van 
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de Raad van State die in 1991 door de wetgever grotendeels 

werd verankerd in de Wet Bevolkingsregisters als opvolger 

van de wet van 2 juni 1856 op de bevolkingsregisters.

De Raad van State legt daarbij de nadruk op de plaats 

waar het gezinsleven plaatsvindt. Men moet kijken waar 

het gezin zich herenigt en waar het sociale contacten on-

derhoudt. In een concreet dossier ging het over een geval 

waarbij de kinderen op internaat zaten en de ouders tij-

dens de week elders verbleven om professionele redenen. 

De Raad oordeelde daarover dat voorrang moet worden 

verleend aan de plaats waar het gezin in het weekend sa-

men is, eerder dan waar de ouders het meeste verblijven 

(RvS 29  juni 1999, nr.  81.422; RvS 30  november 2014, 

nr. 228.580). De plaats waar het gezinsleven plaatsvindt, 

krijgt daarbij voorrang op de plaats waar iemand aan het 

maatschappelijke leven deelneemt: wanneer iemand in 

de ene gemeente zijn gezinsleven heet , maar in een an-

dere gemeente deelneemt aan het maatschappelijke leven, 

moet voorrang worden gegeven aan het eerste, omdat het 

daar is dat daadwerkelijk wordt gewoond (RvS 14  sep-

tember 1999, nr. 82.258). Dit sluit aan bij bedoeling van 

de wetgever die het gezinsleven als determinerend zag 

en niet het sociale of professionele leven (Parl.St. Senaat 

1990-91, nr. 1150/2, p. 7).

9. Daarmee is de vaststelling van iemands hoofdver-

blijfplaats declaratief en niet constitutief. Het gaat – zoals 

blijkt uit het geannoteerde arrest – niet over het opleggen 

van een verplichte hoofdverblijfplaats aan een burger, 

maar over het vaststellen en registreren van de door die 

burger zelf gekozen hoofdverblijfplaats. De burger moet 

volgens art. 5 Wet Bevolkingsregisters zelf aangit e doen 

van zijn hoofdverblijfplaats, maar wanneer de burger dit 

nalaat, kan de overheid hem ambtshalve inschrijven. Een 

dergelijke inschrijving van ambtswege verhindert niet 

dat de burger nadien alsnog zijn hoofdverblijfplaats wij-

zigt en hiervan aangit e doet. Het gaat dus geenszins over 

het opleggen van een verplichte hoofdverblijfplaats (RvS 

25 oktober 1995, nr. 56.024; RvS 4 juli 1996, nr. 60.752).

10. Het onderzoek naar de vaststelling van iemands 

hoofdverblijfplaats is tegelijk een onderzoek naar de ge-

zinssamenstelling, meer bepaald de vraag of iemand op 

het bepaalde adres woont als lid van een gezin of als al-

leenstaande. Daarbij moet worden nagegaan of verschil-

lende personen de wil hebben om een gezamenlijk leven 

te leiden. Dit dient – net zoals bij de vaststelling van de 

hoofdverblijfplaats zelf – bepaald te worden op basis van 

feitelijke elementen: de inrichting van de plaatsen, afre-

keningen van telefoon, internet en energie, water, ... «Sa-

menleven» dient te worden begrepen als dezelfde woon-

eenheid delen, zonder hierbij rekening te houden met 

eventuele af ectieve en/of i nanciële banden tussen de be-

trokken personen (Algemene Onderrichtingen betref en-

de het houden van de bevolkingsregisters, deel I, nr. 14, b, 

http://www.ibz.rrn.fgov.be).

11. In het geannoteerde arrest bevestigt de Raad van 

State de bestaande rechtspraak en wordt opnieuw geoor-

deeld dat een intentieverklaring onvoldoende is om een 

inschrijving in de bevolkingsregisters te rechtvaardigen. 

Voorts oordeelt de Raad dat de bestreden beslissing een 

reeks precieze feitelijke gegevens vermeldt waarop de ge-

meente zich heet  gebaseerd om te oordelen dat verzoeker 

niet werkelijk verbleef op het adres waar hij wenste en be-

weerde te wonen. Daaruit wordt in lijn met de hierboven 

vermelde rechtspraak afgeleid dat de bevoegde overheid 

op basis van relevante motieven de hoofdverblijfplaats 

van de betrokkene heet  vastgesteld.

III. Het verloop van de procedure tot betwisting van de 

vaststelling van de hoofdverblijfplaats

12. Zoals gezegd, moet elke burger die zijn hoofdver-

blijfplaats wijzigt, daarvan aangit e doen. De gemeente 

kan daarbij de inschrijving weigeren wanneer zij van 

oordeel is dat de aangit e niet in overeenstemming is met 

de werkelijkheid. Daarnaast moeten de gemeenten en de 

politiediensten foutieve inschrijvingen opsporen en be-

schikken de gemeenten over de mogelijkheid om over te 

gaan tot ambtshalve inschrijving of afvoering van ambts-

wege (T. Vandromme, o.c., 68 e.v.). In beide gevallen kan 

er tussen een burger en een gemeente of tussen twee ge-

meenten betwisting ontstaan over de hoofdverblijfplaats.

De Wet Bevolkingsregisters voorziet daarom in art.  8 

in een procedure bij moeilijkheden of betwistingen over 

het hoofdverblijf. In die gevallen zal de minister van Bin-

nenlandse Zaken of zijn gemachtigde het hoofdverblijf 

vaststellen.

13. De betwisting bij de minister van Binnenlandse 

Zaken maakt een georganiseerd administratief beroep 

aanhangig dat dus moet worden uitgeput vooraleer die 

betwisting bij de Raad van State aanhangig kan worden 

gemaakt (RvS 27 april 1993, nr. 42.700, Arr.RvS 1993; zie 

ook: P. Popelier, «Over de uitputting van het georganiseerd 

administratief beroep als ontvankelijkheidsvoorwaarde 

voor een beroep bij de Raad van State» (noot onder RvS 

16 augustus 1999, nr. 82.102), RW 1999-2000, 849).

De minister van Binnenlandse Zaken moet een eigen 

beslissing nemen op basis van de door hem verzamelde 

feiten, die hem in staat stellen met zekerheid het hoofd-

verblijf van de betrokkene te kennen (RvS 25 maart 1987, 

nr. 23.730). In geval van betwisting moet de Minister vol-

doende moeite doen om uit te maken waar iemand zijn 

hoofdverblijfplaats heet  gevestigd, zo niet kan de Raad 

van State de vernietiging uitspreken (RvS 31  mei 1994, 

nr.  47.695). De beslissing van de Minister komt in de 

plaats van die van de gemeente. De beslissing van de ge-

meente «verdwijnt» daardoor uit het rechtsverkeer (RvS 

16 april 2012, nr. 218.910). Dit betekent dat eventuele fou-

ten in de beslissing van de gemeente (bv. onvoldoende 

motivering, onrechtmatige bewijsvergaring, ...) niet meer 

relevant zijn.

De minister van Binnenlandse Zaken heet  bij het be-

palen van iemands hoofdverblijfplaats een grote appreci-

atiemarge. De Raad van State kan zich bij een betwisting 

immers niet in de plaats stellen van de Minister. De Raad 
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van State moet wel de werkelijkheid, de correctheid en de 

pertinentie van de aangebrachte motieven beoordelen en 

een kennelijk onredelijk oordeel van het bestuur buiten 

beschouwing laten (vaste rechtspraak van de Raad van 

State, bv. RvS 24 februari 2005, nr. 141.200).

14. Op procedureel vlak schrijt  art. 8 Wet Bevolkings-

register een aantal verplichte stappen voor. Deze stappen 

komen ook uitgebreid terug in het feitenrelaas in het ge-

annoteerde arrest.

15. In de eerste plaats zal de minister van Binnenlandse 

Zaken of zijn gemachtigde een onderzoek naar de feiten 

moeten doen (art. 8, § 1, eerste lid Wet Bevolkingsregis-

ters). Daarvoor werden ambtenaren aangeduid die ter 

plaatse de nodige onderzoeken kunnen doen (art. 21 KB 

Bevolkingsregisters). Deze bevolkingsinspecteurs be-

schikken over de bevoegdheid om controles van de wo-

ning te doen, energie- en watergegevens op te vragen, 

buren of belanghebbenden te ondervragen, documenten 

op te vragen, ... Ook vaststellingen gedaan door de lokale 

politie (wijkagent) zullen nuttig gebruikt kunnen wor-

den. In de besproken zaak werden inderdaad vaststellin-

gen gedaan door zowel de bevolkingsinspecteurs van de 

FOD Binnenlandse Zaken als door de lokale politie.

16. Vervolgens worden de betrokkene of zijn wettelijke 

vertegenwoordiger en de betrokken gemeente(n) op de 

hoogte gebracht van de resultaten van dit onderzoek en 

wordt hen de mogelijkheid geboden om eventuele opmer-

kingen of verweermiddelen toe te zenden en/of te worden 

gehoord binnen vijt ien dagen na kennisgeving (art. 8, § 1, 

derde lid Wet Bevolkingsregisters). De betrokkene kan bij-

voorbeeld geconfronteerd worden met de verbruiksgege-

vens van water en energie (RvS 31 mei 1994, nr. 47.695).

De Wet Bevolkingsregisters bepaalt om evidente re-

denen dat deze kennisgeving enkel kan gebeuren aan de 

betrokkene indien de plaats waar hij woont bekend is. In 

geval van betwisting tussen twee adressen waarop de be-

trokkene zijn hoofdverblijfplaats zou hebben, bepaalt de 

wet niet op welk adres hij moet worden aangeschreven. 

De minister van Binnenlandse Zaken zal dus zelf moeten 

beslissen op welk adres de betrokkene wordt aangeschre-

ven, maar wanneer er geen aanwijzingen zijn van onwil 

van de betrokkene, mag de Minister zich niet beperken 

tot een eenmalige verzending van de brief aan het door 

hem gekozen, vermoede adres, zeker wanneer de betrok-

ken persoon precies een bepaald adres als zijn werkelijke 

verblijfplaats opgeet . De Minister doet er dus goed aan 

de betrokkene aan te schrijven op beide adressen.

17. De betrokkene en de betrokken gemeente(n) kun-

nen vragen om gehoord te worden. Er is dus een uit-

drukkelijk recht op tegenspraak gewaarborgd (art. 8, § 1, 

derde lid Wet Bevolkingsregisters). De Wet Bevolkingsre-

gisters heet  volgens de Raad van State een echt recht op 

tegenspraak georganiseerd, met inbegrip van de moge-

lijkheid om door de beslissingnemende overheid te wor-

den gehoord. Het recht op tegenspraak heet  tot doel de 

overheid zo volledig mogelijk in te lichten over een aantal 

gegevens op grond waarvan een beslissing moet worden 

genomen. De betrokkene moet de mogelijkheid hebben 

om op het einde van het administratief onderzoek, dit is 

na het verzamelen van alle relevante gegevens, zijn op-

merkingen te geven (RvS 22 november 1994, nr. 50.286; 

RvS 9 maart 1999, nr. 79.178, APM 1999, 60). Indien de 

betrokkene vraagt om gehoord te worden, maar daartoe 

niet de mogelijkheid wordt geboden, moet de beslissing 

van de Minister vernietigd worden (RvS 10  december 

2013, nr. 225.766). Indien de betrokkene daarentegen en-

kel meldt dat hij zwaar teleurgesteld is, vraagt hij niet om 

gehoord te worden (RvS 7 mei 2013, nr. 223.407).

Om de mogelijkheid tot het bieden van tegenspraak ten 

volle te laten spelen en de betrokkene de mogelijkheid 

te geven zich met kennis van zaken te verdedigen, moet 

hem inzage worden verleend in het volledige dossier 

(RvS 20  maart 1996, nr.  58.674). Hoewel de hoorplicht 

niet verder is geregeld in de Wet Bevolkingsregisters, 

wordt deze verder ingevuld op basis van de beginselen 

van behoorlijk bestuur. Dit betekent dat de betrokkene 

over een voldoende lange termijn moet beschikken om 

zijn verweer voor te bereiden om met kennis van zaken 

voor zijn belangen te kunnen opkomen (RvS 26 mei 2011, 

nr. 213.467). Wil de hoorplicht zinvol zijn, dan dient het 

bestuur de argumenten van de betrokkene in zijn besluit-

vorming te betrekken. Concreet betekent dit dat het hier-

over beraadslaagt en oordeelt waarom deze argumenten 

al dan niet een invloed hebben op de voorgenomen be-

slissing (RvS 7 mei 2014, nr. 227.301, RW 2014-15, 230).

18. Na het ontvangen van de opmerkingen, het houden 

van de hoorzitting of – bij het uitblijven van een reactie 

van de betrokkene – na het verstrijken van de termijn, 

neemt de minister van Binnenlandse Zaken een beslis-

sing, die behoorlijk met redenen omkleed moet zijn 

(art. 8, § 1, vierde lid en § 2 Wet Bevolkingsregisters). De 

beslissing houdt in dat ofwel de hoofdverblijfplaats van 

de betrokkene wordt vastgesteld op een bepaald adres 

ofwel dat wordt vastgesteld dat de betrokkene niet kan 

worden gevonden en dat hij ambtshalve van de bevol-

kingsregisters moet worden afgevoerd. De beslissing van 

de minister van Binnenlandse Zaken wordt ter kennis ge-

bracht van de betrokken gemeenten, die instaan voor de 

kennisgeving aan de betrokkene en de uitvoering van de 

beslissing (art. 8, § 2 Wet Bevolkingsregisters; zie voorts 

ook: T. Vandromme, o.c., 75 e.v.).

19. Wie het feitenrelaas van de besproken zaak leest, zal 

vaststellen dat het dossier gedurende een lange periode in 

onderzoek is geweest bij de minister van Binnenlandse 

Zaken (van augustus 2008 tot de bestreden beslissing van 

30 november 2011). De Wet Bevolkingsregisters noch het 

KB Bevolkingsregisters schrijven een termijn voor waar-

binnen de minister van Binnenlandse Zaken een beslissing 

moet nemen. De Minister zal echter een beslissing moeten 

nemen binnen een redelijke termijn en op basis van art. 14, 

§ 3 RvS-Wet zal een burger een beslissing kunnen «force-

ren» door een aanmaning te versturen naar het bestuur, 

waarbij het uitblijven van een antwoord binnen vier maan-

den als een impliciete afwijzing wordt beschouwd waarte-
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gen beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State (zie 

ook: P.J. Defoort, o.c., T.Gem. 2000, 204).

De lange duur van het onderzoek naar een hoofdver-

blijfplaats kan echter niet automatisch als onredelijk wor-

den beschouwd. De beslissing over het beroep moet im-

mers gebaseerd zijn op voldoende feitelijke vaststellingen 

die de Minister in staat stellen om een gemotiveerd oor-

deel te vellen over de ef ectieve hoofdverblijfplaats van de 

betrokkene. Ah ankelijk van de concrete situatie van het 

dossier kunnen verschillende plaatsbezoeken, verspreid 

in de tijd, noodzakelijk zijn.

20. In een tweede middel voerde de betrokkene een 

schending van zijn grondrechten aan. Hoewel de Raad 

van State oordeelt dat het middel onontvankelijk is om-

dat niet wordt aangegeven welke grondrechten zijn ge-

schonden, zijn de grondrechten wel degelijk in het geding 

bij een vaststelling van hoofdverblijfplaats. Een controle 

van de woning naar aanleiding van een aangit e van wij-

ziging van de hoofdverblijfplaats onderstelt immers een 

grondig onderzoek waarbij de woning van de nieuwe 

hoofdverblijfplaats ook ef ectief moet worden betreden. 

Daardoor wordt regelmatig schending van het recht op 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer of het pri-

véleven aangevoerd (zoals beschermd door art.  22 Gw., 

art. 8 EVRM en art. 17 IVBPR).

Toch kan er bij de uitvoering van controles van de wo-

ning geen sprake zijn van een onrechtmatige inmenging in 

het privéleven. Het recht op bescherming van de persoon-

lijke levenssfeer geldt immers niet absoluut en kan beperkt 

worden voor zover de beperking bij wet is bepaald en in 

een democratische samenleving noodzakelijk is in het be-

lang van de bescherming van de openbare orde en voor 

de bescherming van de rechten van anderen. In een arrest 

van 29 juni 1987 oordeelde de Raad van State dat de con-

trole van de woning daaronder kan gebracht worden (RvS 

29 juni 1987, nr. 28.257 en 28.258, Arr.RvS 1987, 50).

21. De controles van de woning in het kader van de 

vaststelling van de hoofdverblijfplaats hebben bovendien 

niets te maken met strafrechtelijke opsporingen, zodat de 

bepalingen van de Huiszoekingswet (wet van 7 juni 1969 

tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opspo-

ring ten huize of huiszoeking mag worden verricht, BS 

28 juni 1969) niet van toepassing zijn. Om de woning te 

betreden, is dus geen voorafgaande en schrit elijke toe-

stemming van de bewoner vereist.

Het gaat daarentegen over daden van bestuurlijke poli-

tie, namelijk de handhaving van de openbare orde en het 

toezicht op de naleving van de politiewetten en -veror-

deningen, de voorkoming van misdrijven en de bescher-

ming van personen en goederen (C. Van Den Wyngaert, 

B. De Smet en S. Vandromme, Strafrecht en strafproces-

recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2014, 610. Zie 

ook de omschrijving in art. 14 van de wet van 5 augustus 

1992 op het politieambt, BS 22 december 1992).

De politieambtenaar die de controle van de woning 

uitvoert, kan zich evenwel geen gedwongen toegang ver-

schaf en tot die woning. Indien geen toegang wordt ver-

leend tot de woning, zal de politieambtenaar uiteraard 

niet kunnen vaststellen dat de betrokkene er zijn hoofd-

verblijfplaats heet  gevestigd en zal hij er niet ingeschre-

ven kunnen worden.

IV. Conclusie

22. Het vaststellen van iemands hoofdverblijfplaats en 

zijn gezinssamenstelling is een arbeidsintensieve en soms 

moeilijke opdracht. Het belang van de juiste registratie is 

echter moeilijk te overschatten. De inschrijving in de be-

volkingsregisters vormt immers de basis van heel wat an-

dere regelgeving: al evering identiteitskaart, steunaanvra-

gen bij het ocmw, het recht op een werkloosheidsuitkering, 

het recht om een sociale woning aan te vragen en de daar-

mee samenhangende sociale huurprijs, het uitoefenen van 

het recht om zich kandidaat te stellen bij verkiezingen of 

het recht om zelf zijn stem uit te brengen, … (over het recht 

om verkozen te worden, zie: RvS 27 juni 2013, nr. 224.162 

en RvS 30 september 2014, nr. 228.580). De inschrijving in 

de bevolkingsregisters, daarbij inbegrepen de correcte ge-

zinssamenstelling, heet  op al deze materies een belangrij-

ke invloed. Het spreekt voor zich dat de inschrijving in de 

bevolkingsregisters op een bepaald adres of in een bepaal-

de gezinssamenstelling niet beïnvloed mag worden door 

het al dan niet verkrijgen van bepaalde sociale voordelen 

of uitkeringen (RvS 30 oktober 2012, nr. 221.234).

Elke betwisting of elke aanwijzing dat er iets niet klopt 

inzake het hoofdverblijf, moet daarom worden onderzocht, 

zelfs een anonieme klacht. De Wet Bevolkingsregisters be-

paalt immers dat de bevolkingsregisters correct moeten 

worden bijgehouden (Parl.St. Senaat 1990-91, nr.  1150/2, 

p. 9). Zeker in het licht van de verhoogde strijd tegen soci-

ale en i scale fraude zal het correct bijhouden van de bevol-

kingsregisters steeds meer onder de aandacht komen.
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