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NDC 520.2:58 

Verblijfplaats 
 

Politiereglement

Artikel 1. 
§ 1. Iedereen die het voorwerp uitmaakt van een 
inschrijving in de bevolkingsregisters van de gemeente 
wordt schriftelijk uitgenodigd zich aan te melden bij de 
bevolkingsdienst van het gemeentebestuur binnen acht 
werkdagen dagen na de oproeping, om de identiteits-
kaart bedoeld in artikel 6 van de wet van 1991-07-19 of 
het document dat geldt als bewijs van inschrijving in de 
registers te laten aanvullen of vervangen. 
 
§ 2. De bepalingen van § 1 zijn niet van toepassing 
op: 
1° de personen die verblijven in verpleeginrichtingen 

en andere openbare en private instellingen die zieken 
opvangen, rusthuizen, rust en verzorgingstehuizen, 
ziekenhuizen of gedeelten van ziekenhuizen gelijk-
gesteld met rust en verzorgingstehuizen, psychiatri-
sche instellingen; 

2° op bejaarde personen die geplaatst werden bij 
particulieren door een publiek of privaatrechtelijke 
instelling of door een particulier; 

3° op gedetineerden, geïnterneerden in strafinrichtingen 
en instellingen voor sociale bescherming. 

 
Artikel 2. 
De personen die reeds in België ingeschreven zijn in de 
bevolkingsregisters en verzuimd hebben aangifte te 
doen van hun nieuwe hoofdverblijfplaats in de gemeen-

te, worden schriftelijk uitgenodigd zich aan te melden 
bij de bevolkingsdienst van het gemeentebestuur binnen 
acht werkdagen dagen na de oproeping om deze aangif-
te te doen. 
 
Artikel 3. 
De overtredingen van de bepalingen van dit reglement 
worden gestraft met een geldboete van zesentwintig 
[euro] tot vijfhonderd [euro]. 
De bepalingen van het eerste boek van het strafwetboek, 
hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn op 
die overtredingen van toepassing. 
 
Artikel 4. 
Dit besluit zal door toedoen van het college van burge-
meester en schepenen bekendgemaakt worden door 
aanplakking. 
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking. 
 
Artikel 5. 
Afschrift van dit besluit zal aan de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Brabant worden gezonden. 
Afschrift van dit besluit zal aan de griffie van de recht-
bank van eerste aanleg van Brussel en aan de griffie van 
de politierechtbank van Lennik worden gezonden. 
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden 
overgemaakt aan de vice-gouverneur van de provincie 
Brabant. 

 
Goedgekeurd bijgemeenteraadsbesluit van 1992 10 29 

 


