Melding van tijdelijke afwezigheid
Het is nodig om een langdurige afwezigheid te melden aan het gemeentebestuur. Dit
is belangrijk om onder meer een ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister te
voorkomen. Ook in het kader van verkiezingen is het best dat uw afwezigheid
geregistreerd staat. Zo vermijdt u problemen achteraf. Vergeet uiteraard uw
terugkeer niet te melden.
Voorwaarden:
Voor Belgen:
•
•

•
•
•
•
•
•

verblijf in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling
minder dan 1 jaar afwezig zijn voor:
o vakantieverblijf
o reizen in verband met uw gezondheid
o studie- of zakenreizen
o beroepsopdrachten in binnen- of buitenland
studenten
gedetineerden
beroepsmilitairen en burgerpersoneel
personeel van de federale politie en meer dan 1 jaar afwezig
Belgische diplomatieke ambtenaren
personen waarvan de verdwijning sinds 6 maanden of langer gesignaleerd
werd aan de lokale of federale politie.

Voor niet-Belgen:
Als u als vreemdeling wettelijk verblijft in België en langer dan drie maanden naar
het buitenland wil, moet u dit melden. Hiervan wordt melding gemaakt in het
register. U ontvangt dan een bijlage 18 waarmee u zonder problemen naar België
terug kunt keren. De maximumduurtijd is één jaar, maar als u in het buitenland uw
legerdienst vervult, kan de termijn verlengd worden.
Bijkomend moet u een hoofdverblijfplaats hebben waar u op elk ogenblik naar kunt
terugkeren.
Procedure:
U moet uw tijdelijke afwezigheid aangeven bij de dienst Burgerzaken van uw
gemeente aan de hand van een bijlage 3. Om een afvoering uit het
bevolkingsregister te vermijden, is de mogelijkheid voorzien om aangifte te doen van
elke tijdelijke afwezigheid van meer dan 3 maanden.
Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan 1 jaar duren. U kunt de afwezigheid
eenmalig verlengen met 1 jaar. Na die periode kan de gemeente aannemen dat u
niet langer tijdelijk afwezig bent, maar daadwerkelijk in een andere Belgische
gemeente of in het buitenland verblijft. In dat geval wordt u afgevoerd uit het
bevolkingsregister.

Wat meebrengen?
•

Uw identiteitskaart/ verblijfskaart en eventueel het adres waar u tijdelijk zal
verblijven.

Contact:
Burgerzaken
Diensthoofd:
Magda VANHULST

tel: 016 76 87 62

e-mail: magda.vanhulst@gemhoegaarden.be

Annick ARTS

tel: 016 76 87 61

e-mail: annick.arts@gemhoegaarden.be

Lotte CLAESEN

tel: 016 76 87 60

e-mail: lotte.claesen@gemhoegaarden.be

Eddy JANSSENS

tel: 016 76 87 68

e-mail: eddy.janssens@gemhoegaarden.be

Line MICHOTTE

tel: 016 76 87 68

e-mail: line.michotte@gemhoegaarden.be

Medewerkers:

