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Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Boris Dilliès, Burgemeester - Voorzitter ;
Marc Cools, Eric Sax, Joëlle Maison, Carine Gol-Lescot, Jonathan Biermann, Valentine Delwart,
Catherine Roba-Rabier, Sophie François, Schepen(en) ;
Jacques Martroye de Joly, Béatrice Fraiteur, Claudine Verstraeten, Thibaud Wyngaard, Céline
Fremault, Emmanuel De Bock, Jean-Luc Vanraes, Jérôme Toussaint, Pierre Desmet, Bernard Hayette,
Ann Mary Francken, Kathleen Delvoye, Diane Culer, Marion Van Offelen, Michel Bruylant,
Benjamin Cadranel, Daniel Hublet, Patrick Zygas, Serge Minet, Perrine Ledan, Cécile Charles-Duplat,
Odile Margaux, Yannick Franchimont, Stefan Cornelis, Gemeenteraadslid(leden) ;
Laurence Vainsel, Gemeentesecretaris.

 
Marianne Gustot, Françoise Dupuis, Armand De Decker, Nathalie de T'Serclaes, Amina Bakkali,
Didier Reynders, Maëlle De Brouwer, Anne-Catherine Debauche, Gemeenteraadslid(leden).

Zitting van 24.05.18

#Onderwerp : Motie betreffende de verblijfplaats van kinderen van gescheiden ouders.#

Openbare zitting

De Raad,
Overwegende dat de woonplaats aanleiding geeft tot een reeks rechten en voordelen, in het bijzonder met
betrekking tot kinderen ten laste;
Overwegende dat er moeilijkheden en onrechtvaardigheden zijn omwille van het feit dat een kind niet als ten
laste van een ouder beschouwd wordt omdat het niet bij deze ouder is gedomicilieerd;
Overwegende dat de creatie van een dubbele woonplaats voor de kinderen geen gemeentelijke bevoegdheid
is;
Overwegende, overeenkomstig de wijziging door het koninklijk besluit van 26C december 2015 van het
koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de
bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, dat een huisvesting verlenende ouder bij wie het kind
niet als hoofdverblijver is ingeschreven aan de gemeente kan vragen om in het bevolkingsregister te
vermelden dat zijn minderjarig kind gedeeltelijk bij hem verblijft;
Overwegende dat deze vermelding aanleiding kan geven tot allerlei gemeentelijke voordelen, zoals lagere
tarieven voor het zwembad of het gemeentelijke speelplein;
Overwegende dat deze vermelding geen socio-economische of fiscale gevolgen heeft;
Overwegende dat de betrokken ouders dit recht moeten kennen en er hierover zo ruim mogelijk
gecommuniceerd zou moeten worden;
Overwegende dat de gemeente er eveneens baat bij heeft om het gedeelde verblijf van een kind op haar
grondgebied te kennen, en dit om veiligheidsredenen,
Verzoekt het College :
- ervoor te zorgen bij elke nieuwe inschrijving in de gemeente en op regelmatige basis, via elke gepaste
methode, om de inwoners te informeren over de mogelijkheid die een huisvesting verlenende ouder heeft om
een gedeeld verblijf te laten vermelden in geval van scheiding of echtscheiding in de bevolkingsregisters of
vreemdelingenregisters, zoals voorzien in artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992;
- de gemeentelijke dienst Bevolking-Burgerlijke Stand hierover te informeren.
Deze informatie wordt aangevuld door de informatie inzake concrete voordelen die eruit voorvloeien.
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33 stemmers : 33 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Laurence Vainsel  

Het College, 
(g) Boris Dilliès

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Ukkel, 03 juli 2018

De Gemeentesecretaris,

Laurence Vainsel  

Het College,

Boris Dilliès
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