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NDC 519.4 

Melding van tijdelijke afwezigheid 
 

Aanvraagformulier 

Ik, ondergetekende, ........................……………..……………............................ 
 
Geboren te   ......…………………….….... op …………………….............. 
 
Rijksregisternummer: ………………………………………. 
 
Meld hierbij dat ik, en desgevallend volgende gezinsleden: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Voor langere tijd afwezigheid ben op mijn adres omwille van volgende motivatie (meer uitleg 
z.o.z.): 
 
O verblijf in een verpleeginrichting, rusthuis, instelling, enz., namelijk in: ………………………………………. 
 
O verblijf van minder dan een jaar voor studie- of zakenreizen of reizen voor toerisme of een 
vakantieverblijf buiten de gemeente of voor de gezondheid, namelijk in: 
………………………………………………………….  
 
O verblijf van max. één jaar in een andere gemeente van het Rijk of het buitenland om 
beroepsredenen, namelijk in: ………………………………………… 
 
O studies in een gemeente/stad/land buiten de verblijfplaats 
 
O gedetineerden, namelijk in de gevangenis van: ………………………………. 
 
O coöperatieopdrachten uitgevoerd voor een vereniging erkend door ABOS voor de duur van de 
opdracht 
 
O militair personeel en burgerpersoneel van de Belgische strijdkrachten + personeelsleden van de 
federale politie die afwezig zijn uit het Koninkrijk voor meer dan één jaar en die de eerstgenoemde 
begeleiden 
 
O personen waarvan de verdwijning sinds zes maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale 
of federale politie mits voorlegging van een schriftelijke verklaring van de politie of van Child Focus 
(KB 17-06-2008 BS 25-08-2008) 
 
En dit tot: …………………………………………………   (vermoedelijke terugkeer) 



FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. — FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 
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Ik verbind mij ertoe de dienst burgerzaken op de hoogte te brengen van mijn terugkeer. 
 
Opgemaakt te Liedekerke op………........(datum) 
 
(Handtekening gezinshoofd referentieadres) 
 
 

 

(Gezien voor wettiging van de handtekening, gemeentezegel, naam en handtekening van de 
gemachtigde ambtenaar) 
 
Tijdelijk afwezig zijn bv.: 
 
1. personen verblijvend in verpleeginrichtingen, rusthuizen, instellingen, e.a. voor zover ze 

beschikken over een woning die niet door derden wordt betrokken en ze er voor zorgen dat hun 
administratieve stukken hun worden toegestuurd. Ze kunnen echter altijd vragen ingeschreven 
te worden in de gemeente waar ze effectief verblijven.  

 
Betreft het een inschrijving in een onthaalgezin, dan is het akkoord van dit onthaalgezin vereist 
vóór de eventuele inschrijving.  

 

2. personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen of reizen voor 
toerisme of een vakantieverblijf hebben buiten de gemeente of voor hun gezondheid.  

 

Wat betreft toerisme en vakantieverblijven buiten de gemeente of omwille van gezondheid kan 
bij het gemeentebestuur een verlenging worden aangevraagd (bv. bruggepensioneerd).  

 

Dit wordt door de FOD Binnenlandse Zaken toegestaan.  
 

Het is de gemeente bevoegd voor het bijhouden van de registers die soeverein beslist dit al dan 
niet toe te staan.  

 
3. personen die om beroepsredenen max. één jaar in een andere gemeente van het Rijk of het 

buitenland verblijven.  
 
4. personen die omwille van studies buiten de verblijfplaats van het gezin verblijven.  

 
5. gedetineerden.  

 

6. personen die een coöperatieopdracht uitvoeren voor een vereniging erkend door ABOS 
(Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking) voor de duur van hun opdracht.  

 

7. militair personeel en burgerpersoneel van de Belgische strijdkrachten + personeelsleden van de 
federale politie die afwezig zijn uit het Koninkrijk voor meer dan één jaar en die de 
eerstgenoemde begeleiden.  

 

8. de personen waarvan de verdwijning sinds zes maanden of langer gesignaleerd werd aan de 
lokale of federale politie mits voorlegging van een schriftelijke verklaring van de politie of van 
Child Focus (KB 17-06-2008 BS 25-08-2008) 

 
 
 
 


