
 
Model - kennisgeving van adreswijziging van een niet-ontvoogde minderjarige. 
 

 
GEMEENTE 
 
Dienst Bevolking 
 
 
 
Aan mevrouw/ de heer ……………… 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
 
 
 
Kennisgeving van adreswijziging van een niet-ontvoogde minderjarige. 

 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Heden heeft ……………………………………(naam en voornaam invullen indien van toepassing), namens uw 
kind ……………..………. ………………………(naam en voornaam), geboren op ………..…… een adreswijziging 
aangevraagd, en dit voor het adres …………………………………………………………………………………….. 
 
Wanneer een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat, om zijn 
hoofdverblijfplaats elders te vestigen, moet hij bij zijn aangifte vergezeld worden door de persoon of één van de 
personen die het ouderlijk gezag over hem uitoefenen

(1)
 Dit dient eveneens steeds te gebeuren wanneer de 

ouders niet samenleven en de minderjarige de hoofdverblijfplaats van één van de ouders verlaat om zijn 
hoofdverblijf te gaan vestigen bij de andere ouder. 
 
Teneinde de onderhavige aangifte van adreswijziging correct te kunnen afhandelen, dient u binnen de 15 
kalenderdagen na ontvangst van deze kennisgeving, om een kopie voor te leggen, indien u erover beschikt, 

van : 
• de gerechtelijke uitspraak waarbij het ouderlijk gezag over uw kind uitsluitend aan u werd 

toegewezen of dient u aan te tonen dat de ouder die de adreswijziging heeft aangevraagd uit het 
ouderlijk gezag is ontzet. 

• de gerechtelijke uitspraak of het onderling akkoord inzake de verblijfsregeling en de inschrijving in 
de bevolkingsregister. Het is belangrijk om te laten weten of er een regeling bestaat van verblijfsco-
ouderschap (= een gelijkmatig verdeeld verblijf van het kind bij elk van beide ouders).  

 
Uw kind zal op het nieuwe adres worden ingeschreven indien blijkt dat uw kind er effectief zijn hoofdverblijfplaats 
heeft gevestigd

(2)
. 

 
Ten slotte, het college van burgemeester en schepenen of het gemeentecollege is bevoegd om te beslissen tot 
een ambtshalve inschrijving van een minderjarige, indien een adreswijziging volgens de normale procedure niet 
mogelijk is

(3)
. 

 
Voor meer inlichtingen hieromtrent kan u ons steeds contacteren op het telefoonnummer …………………… of 
zich wenden tot de bevolkingsdienst. De openingsuren van de bevolkingsdienst zijn de volgende: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Naam en handtekening van de vertegenwoordiger van de gemeentelijke overheid. 
 
 
(1) Artikel 7, §3, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. 
(2) Artikel 7, §8, alinea 2, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister bepaalt dat 
een minderjarige moet worden ingeschreven aan het adres van de feitelijke hoofdverblijfplaats. 
(3) Artikel 9, laatste alinea, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister 
 

 


