Formulier voor Aangifte van een Tijdelijke Afwezigheid
Aan de gemeente: TURNHOUT
Ter attentie van de dienst Bevolking
Ondergetekende
Naam + voornaam
Geboortedatum
Rijksregisternummer
Hoofdverblijfplaats

…........................................................................................................................
…........................................................................................................................
…........................................................................................................................
…........................................................................................................................

Verklaart zijn/haar bovenstaande hoofdverblijfplaats tijdelijk te verlaten en vraagt deze tijdelijke afwezigheid
te registreren in de bevolkingsregisters om volgende reden 1:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Tijdelijke verblijfplaats
Ingangsdatum
Geplande einddatum

…........................................................................................................................
….........................................
….........................................

GSM
EMAIL

….........................................
….......................................................................................................................

en bezorgt de volgende beschikbare bewijsstukken ter staving:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Deze aangifte geldt gebeurlijk eveneens voor de volgende gezinsleden 2 (naam, voornaam,
Rijksregisternummer)
• ......................................................................
• ......................................................................
• ......................................................................
• ......................................................................
Turnhout, …....................( datum )

Handtekening(en) burger(s)
…....................…..............................................................................................................................................
1.
2.

Als toepassing wordt gemaakt van artikel 18, §3, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters
en het vreemdelingenregister, moet steeds de reden met bewijsstukken ter staving worden gegeven (zie verso bij dit
formulier). In alle andere gevallen wordt dit sterk aanbevolen.
Enkel de referentiepersoon van het gezin kan de aangifte doen voor het hele gezin. Een volwassen lid van het gezin kan dit
enkel voor zichzelf doen en een minderjarig lid van het gezin uitsluitend met het uitdrukkelijke akkoord op dit formulier van de
persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.

IN TE VULLEN DOOR DE GEMEENTE
Datum van het ingaan van de aangepaste wetgeving is 8 mei 2017. ( Historiek nagaan vanaf deze datum )
O EERSTE AANVRAAG
O VERLENGING VAN DE EERSTE AANVRAAG
O AFWIJKEND VAN STANDAARDBEPALING ( >2 jaar ) [ ZIE UITZONDERINGEN – BEWIJZEN NODIG ]

Beambte: …........................................................................................................................

Uittreksel uit het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister, artikelen 17 en 18.
Art. 17 De hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door een tijdelijke afwezigheid.
Art. 18 §1. Met "tijdelijke afwezigheid" in de zin van artikel 17 bedoelt men het feit van niet effectief te verblijven op zijn
hoofdverblijfplaats tijdens een bepaalde periode, waarbij er voldoende belangen behouden worden die aantonen dat de
reïntegratie in de hoofdverblijfplaats op elk moment mogelijk is.
Met "voldoende belangen" in de zin van het vorige lid bedoelt men het feit van over een huisvesting te kunnen
beschikken, hetzij onbewoond, hetzij die bewoond blijft door minstens één gezinslid.
§ 2. Elke tijdelijke afwezigheid van meer dan drie maanden kan aangegeven worden aan het gemeentebestuur van de
gemeente van de hoofdverblijfplaats, aan de hand van het ad hoc formulier. De minister die bevoegd is voor
Binnenlandse Zaken bepaalt het model van het aangifteformulier van tijdelijke afwezigheid, evenals de vermeldingen die
erop moeten staan. Het in paragraaf 1 bedoelde adres van de hoofdverblijfplaats moet bij die informatiegegevens
opgenomen worden.
Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan een jaar duren, te rekenen vanaf de datum van het begin van de
afwezigheid.
Een tijdelijke afwezigheid kan éénmaal verlengd worden op voorwaarde dat deze aangegeven werd overeenkomstig het
eerste lid; de betrokkene moet de verlenging aangeven bij zijn gemeentebestuur, aan de hand van een formulier
waarvan het model bepaald zal worden door de minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken. Indien de verlenging
van de tijdelijke afwezigheid niet aangegeven wordt, gaat de gemeente over tot de afvoering van ambtswege.
Elke persoon die tijdelijk afwezig is, kan op elk moment zijn inschrijving vragen in de gemeente waar hij effectief verblijft
of vragen om afgevoerd te worden voor het buitenland.
§ 3. In afwijking van de in paragraaf 2, tweede en derde lid, opgesomde voorwaarden betreffende de duur en de
verlenging van de tijdelijke afwezigheid, worden eveneens als tijdelijk afwezig beschouwd als zij daarvan aangifte doen
bij hun gemeentebestuur overeenkomstig § 2:
1° de personen die op het Belgisch grondgebied verblijven in verpleeginrichtingen en andere openbare en private
instellingen die zieken opvangen, rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen of gedeelten van
ziekenhuizen gelijkgesteld met rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische instellingen, evenals de personen die
geplaatst werden bij particulieren, voor de duur van hun verblijf met therapeutische en/of medische
hulpverleningsdoeleinden;
2° de personen die opgesloten zijn in strafinrichtingen en inrichtingen voor sociaal verweer, voor de duur van hun
opsluiting;
3° de minderjarigen geplaatst in een instelling in toepassing van de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming of de wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als
misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, voor de duur van hun plaatsing;
4° het militair personeel en burgerpersoneel van de Belgische strijdkrachten dat in het buitenland gestationeerd is,
de militairen die in het buitenland gedetacheerd zijn, hetzij bij internationale of supranationale organismen, hetzij
bij een militaire basis in het buitenland, alsook de leden van hun gezin, voor de duur van hun stationering of
detachering;
5° de personeelsleden van de federale politie die afwezig zijn uit het Koninkrijk, alsook de leden van hun gezin,
die ofwel het militaire personeel en burgerpersoneel van de Belgische strijdkrachten in het buitenland begeleiden,
ofwel een specifieke opdracht vervullen in het buitenland, voor de duur van hun begeleiding of opdracht;
6° de dienstplichtigen onder de wapens en de gewetensbezwaarden voor de duur van hun dienst, de
dienstplichtigen die vrijstelling van militaire dienst genieten krachtens artikel 16 van de op 30 april 1962
gecoördineerde dienstplichtwetten, voor de duur van hun dienst of hun coöperatieopdracht;
7° de federale, gewestelijke en gemeenschapsambtenaren die een functie opnemen op een Belgische
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland, alsook de leden van hun gezin, op voorwaarde
dat zij een hiërarchische band hebben met het posthoofd en dat zij ingeschreven worden op de diplomatieke lijst
van de voornoemde vertegenwoordiging, voor de duur van hun opdracht;
8° de personen die op coöperatieopdracht gestuurd worden door verenigingen die erkend zijn krachtens de wet
van 19 maart 2013 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking, alsook de leden van hun gezin,

voor de duur van hun coöperatieopdracht;
9° de personen van wie de verdwijning sinds zes maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale
politie en dit zonder afbreuk te doen aan de bepalingen met betrekking tot de afwezigen bedoeld in Boek I van
Titel IV van het Burgerlijk Wetboek. De tijdelijke afwezigheid eindigt met de terugkeer van de verdwenen persoon
of met de vaststelling van zijn overlijden;
10° de personen die, in het kader van hun beroep, een specifiek werk of een bepaalde opdracht uitvoeren in een
andere gemeente van het Koninkrijk of in het buitenland, alsook de leden van hun gezin, voor de duur van hun
werk of opdracht;
11° de leerlingen en studenten ouder dan zestien jaar die financieel nog ten laste zijn van hun ouders en ergens
anders verblijven dan op de verblijfplaats van het gezin waartoe zij behoren, voor de duur van hun studies.
De redenen van de tijdelijke afwezigheid die de toepassing van deze paragraaf rechtvaardigen, maken het voorwerp uit
van een specifieke vermelding op het in paragraaf 2, eerste lid, bedoelde formulier en moeten voldoende gestaafd
worden met bewijsstukken.

