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Voor behandeling in de gemeenteraad van 23 mei 2017
Indiener : sp.a fractie – Caroline Gennez
Vraag/interpellatie (omschrijving) : verblijfsregister
Bijna 1 op 6 gescheiden koppels kiest er vandaag voor om hun kinderen gelijkmatig bij beide ouders te laten
verblijven, bijvoorbeeld 1 week bij de papa en 1 week bij de mama. Ze kiezen ervoor om samen
verantwoordelijk te blijven voor de opvoeding van de kinderen. Nieuwe samenlevingsvormen brengen
nieuwe uitdagingen met zich mee. Helaas hinkt de regelgeving nog te veel achterop, ook in Mechelen.
Het is namelijk niet mogelijk om kinderen op beide adressen te domiciliëren. Wat sinds vorig jaar wel kan is
een registratie in het rijksregister. Slechts 17 kinderen werden het voorbije jaar in het Mechelse
verblijfsregister ingeschreven, zo blijkt uit een eerdere schriftelijke vraag die ik hierover stelde.
Zowel bij het kind als bij de ouder wiens kind niet officieel ingeschreven staat als hoofdverblijfplaats, kan
een vermelding worden gevraagd in het rijksregister. Hoeveel kinderen er door een co-ouderschapsregeling
op regelmatige basis in Mechelen verblijven is niet bekend. Maar we kunnen aannemen dat er veel meer
kinderen op deze wijze in onze stad verblijven zonder dat ze geregistreerd staan.
Uit een steekproef in Vlaanderen blijkt dat 24,5% voor verblijfsco-ouderschap kiest. Een groot aantal
koppels die uit elkaar gaan, kiest ervoor om samen verantwoordelijk te blijven voor de opvoeding van de
kinderen. 16,6% kiest voor een regeling van gelijkmatig verdeeld verblijf (50-50) van kinderen bij beide
partners.
De registratie gebeurde tot nu toe telkens op initiatief van de ouders die expliciet vroegen naar deze
toepassing. De stad kan op basis van deze registratie kortingen of faciliteiten toekennen aan kinderen die
niet officieel geregistreerd zijn, maar deels op Mechelse bodem verblijven. Denken we maar aan de
toekenning van talententickets. Dit kan in principe ook zonder formele registratie, maar sommige ouders
worden in dat geval niet eens geïnformeerd over eventuele kortingen of sociale voordelen. Op dit moment
wordt er hierover geen automatische informatie in het Huis van de Mechelaar meegedeeld.
1/ Zal de stad Mechelen proactief informatie verschaffen aan co-ouders over de mogelijkheid van een
registratie in het verblijfsregister. Bijvoorbeeld bij een adreswijziging automatisch te informeren naar
mogelijk deeltijds verblijvende kinderen die elders gedomicilieerd staan?
2/ Zal het stadsbestuur werk maken van een gelijkwaardig beleid ten aanzien van ouders en kinderen in coouderschap om ook hen als volwaardige Mechelaars te behandelen?
3/ Welke concrete initiatieven neemt de stad om de registratie nog beter bekend te maken bij de doelgroep
zowel in het Huis van de Mechelaar als via de diverse communicatiekanalen van de stad?
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*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering dinsdag is dit op donderdag), bij voorkeur
vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur), of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer (dienst notulenbeheer), Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

