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Toelichtende nota
Vanaf februari 2016 kunnen kinderen die gedeeltelijk bij de ouder wonen waarbij zij niet gedomicilieerd staan,
ingeschreven worden in een verblijfsregister van de gemeente waar ze regelmatig verblijven.
Door het invoeren in de bevolkingsregisters van dit nieuw informatiegegeven met betrekking tot de verdeelde
huisvesting van minderjarigen, wordt de mogelijkheid gecreëerd om, in hoofde van de huisvesting verlenende ouder,
te vragen om in het dossier van de niet-ontvoogde minderjarige het feit te vermelden dat deze minderjarige soms of
voor de helft van de tijd verblijft bij deze huisvesting verlenende ouder, namelijk de ouder bij wie het kind niet
ingeschreven is op zijn of haar hoofdverblijfplaats.
Op basis hiervan kan een gemeente de doelgroep integreren in haar beleid, onder meer voor het toekennen van
gemeentelijke kortingen.
Daarom mijn volgende vragen.
1. Werkt de stad Mechelen met een verblijfsregister waar kinderen die via een co-ouderschapsregeling
regelmatig verblijven op het adres van de ouder waar ze niet officieel staan gedomicilieerd, kunnen worden
geregistreerd?
2. Hoeveel kinderen werden er het voorbije jaar in Mechelen ingeschreven in het verblijfsregister? En hoeveel
attesten van gedeeld verblijf werden er reeds verstrekt?
3. Op welke wijze wordt de mogelijkheid van een registratie in het verblijfsregister bekend gemaakt bij ouders
van kinderen met gedeelde verblijfsregeling en hoe voerde de stad een actieve communicatie?
4. Hoe worden de gegevens in het verblijfsregister geïntegreerd in het beleid van de stad? Op welke wijze
wordt deze informatie gebruikt om anomalieën tussen kinderen die officieel via domicilie in Mechelen
verblijven en kinderen die er op regelmatige basis verblijven maar niet officieel zijn gedomicilieerd, verder
worden weggewerkt?
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