Infocampagne ‘mensen zonder adres worden heel wat rechten ontzegd‘ (89)

Het in orde brengen van een hoofdverblijfplaats: waarom duurt dit soms zo lang?
Er zijn 2 scenario’s
1. Het gaat over een adresverandering (personen zijn dus al ingeschreven in het
rijksregister en hadden hier al een eerdere hoofdverblijfplaats);
De wijkagent moet ter plaatse komen, controleert een aantal zaken en geeft dit dan door
aan Dienst Burgerzaken. Soms moet de politie meerdere keren langsgaan eer ze iemand
thuis vinden. Eens de vaststelling gebeurd is, verloopt dit sinds 2016 redelijk vlot: er is nu
een digitale tool hiervoor.
2. Het gaat over een eerste inschrijving (personen waren nog nooit ingeschreven in het
rijksregister of hadden hier al een eerdere hoofdverblijfplaats maar werden uit het
rijksregister geschrapt)
Hou dan rekening met het volgende:
-

-

-

afwerking van een inschrijving in het rijksregister aan het loket duurt een klein
uur (er moeten tal van gegevens voor elk gezinslid worden geregistreerd), dit
gebeurt dus op afspraak
men moet alle nodige documenten mee hebben (zo niet mogen de gegevens niet
worden geregistreerd). Probleem is dat verschillende wetten moeten worden
toegepast en die aanvaarden niet altijd dezelfde documenten:
• Voor de inschrijving in het rijksregister moet men oa een geldige
huwelijksakte, geboorteakte, … (= met correcte legalisatie) kunnen
voorleggen. Probleem is dat dit in een aantal landen niet standaard bestaat of
dat betrokkene dit document niet heeft meegebracht uit het land van
herkomst. Vroeger kon dit opgelost worden via een verklaring op eer, sinds
enige tijd is dit niet meer toegelaten door de Dienst van het rijksregister en de
reglementering van Burgerlijke Stand.
• Voor de aanvraag van een verblijfsvergunning aanvaardt de Dienst
Vreemdelingenzaken soms andere documenten (vb. huwelijksakte of
geboorteakte zonder correcte legalisatie). Daardoor heeft een persoon soms
een verblijfsvergunning, maar staat de echtgenoot/kinderen niet als dusdanig
in het rijksregister ingeschreven.
inschrijven mag pas indien Dienst Vreemdelingenzaken lang verblijfsrecht heeft
toegekend

-

-

-

ook hier moet de wijkagent woonstvaststelling doen. Bij een eerste inschrijving
kan dit niet via de digitale tool verwerkt worden, vandaar dat dit heel wat langer
kan duren. Wellicht wordt dit in de tool mogelijk gemaakt in het najaar van 2018.
eens de woonstvaststelling in orde is, worden de mensen uitgenodigd bij Dienst
Burgerzaken om alles in orde te brengen (afspraak binnen 1,5 maand vanaf de
uitnodigingsbrief van dienst Burgerzaken na woonstvaststelling)
bij sommige procedures is geen wettelijke afhandelingstermijn vastgelegd
waarbinnen de Dienst Vreemdelingenzaken moet beslissen.

Gezinshereniging, waarom kan dit niet vlotter?
-

-

er bestaan 14 verschillende procedures (voornamelijk naargelang betrokkenen al
of niet Belg/unieburger zijn)
de hele procedure doorlopen neemt 6 tot 9 maand in beslag (dit is de wettelijk
voorziene termijn voor personen die via de gemeente (ipv op de Belgische
ambassade) hun aanvraag starten).
soms krijgt men tijdens deze procedure al een tijdelijke vergunning (zogenaamde
oranje kaart), maar dat hangt onder andere af van het soort gezinshereniging.
vroeger kon men bij opstart procedure soms al aansluiten bij een mutualiteit (wel
onder bepaalde voorwaarden). Nu moet minstens de tussentijdse vergunning er
al zijn.

TIP: Vraag voor je naar België komt al een visum aan bij de Belgische ambassade. Op die
manier kan de verblijfsvergunning al op voorhand in orde gebracht worden.

