STAD, datum
FOD BINNENLANDSE ZAKEN
Koloniënstraat 11
1000 BRUSSEL
Aangetekend

U. Ref.: Weigering inschrijving in de bevolkingsregisters door de Stad GENT
BETREFT: X / STAD GENT

Geachte Heer,
Geachte Mevrouw,
Geachte,
Ik ben X van X nationaliteit, geboren op X te X en wonend te X.
Ik wens beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand
van de Stad GENT dd. X waarbij de Stad GENT weigert mij in te schrijven in de X (stuk 1).
De reden die de stad GENT hiervoor opgeeft is: Geen inschrijving in kraakpand - beslissing
schepen.
Ik ben terecht van oordeel dat deze beslissing strijdig is met het KB dd. 16 juli 1992
betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.
De bepalingen van dit KB zijn echter van openbare orde en dienen aldus ook door de Stad
GENT nageleefd te worden. Het stellen dat er geen inschrijving kan plaats vinden strookt niet
met het bovenvermeld KB en is een voorwaarde toevoeging aan het KB die er niet in staat.
Artikel 16 van het bovenvermeld KB is duidelijk. Paragraaf 2 van artikel 16 stelt: ... Er mag
geen enkele inschrijving als hoofdverblijfplaats geweigerd worden omwille van veiligheid, de
gezondheid, het urbanisme of de ruimtelijke ordening. Ieder gezin dat om zijn inschrijving
verzoekt in een gebouw, waar permanente bewoning niet is toegelaten om reden van
veiligheid, de gezondheid, het urbanisme of de ruimtelijke ordening, wordt echter voorlopig
ingeschreven voor een periode van maximum drie jaar.
Het gebouw dat ik bewoon is inderdaad een kraakpand die eigendom is van de Stad GENT.
Dit doet echter niet terzake want ik verblijf op deze plaats het grootste deel van het jaar. Ik leg
echter mijn tussentijdse factuur van electrabel voor (stuk 2). Zowel elektriciteit als aardgas in
aangesloten in het pand en wordt tevens door mij betaald (stuk 3).
Conform artikel 16 mag geen enkele inschrijving geweigerd worden.

Ik verzoek U dan ook om de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke Stand van de
Stad GENT dd. X te vernietigen en te beslissing dat verzoeker ingeschreven wordt in het
bevolkingsregisters te GENT op het adres te X.
Hoogachtend,

Stuk 1: De bestreden beslissing
Stuk 2: Tussentijdse factuur elektrabel
Stuk 3: Bewijs van betaling van de tussentijdse factuur

