
 

 

Dienst Burgerzaken  –  Verhuizen   

Melding van het gedeeld verblijf  
 

(KB van 26 december 2015 tot wijziging van het KB van 16 juli 1992) 

 

 
Wanneer ouders uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de kinderen worden 

ingeschreven. Kinderen kunnen namelijk maar op één adres hun hoofdverblijfplaats hebben, zelfs 

wanneer ouders de huisvesting delen.   

Via een ‘Melding van het gedeeld verblijf’ kan er evenwel in de bevolkingsregisters geregistreerd 

worden dat de kinderen ook bij de ouder verblijven bij wie ze niet zijn ingeschreven. 

 
 

Wie kan dit aanvragen? 

De ouder bij wie de kinderen niet zijn ingeschreven  (= ‘huisvesting verlenende ouder’)  

én in Gent zijn hoofdverblijfplaats heeft. 

 

Waarvoor dient een melding van gedeeld verblijf?  

Een melding van gedeeld verblijf informeert Stad Gent over het feit dat uw kind ook af en toe bij u 

verblijft. Dit kan nuttig zijn voor de hulpdiensten of om bepaalde voordelen te genieten die aan het 

verblijf zijn gekoppeld, zoals een UiTPAS of voordeeltarieven voor gemeentelijke zwembaden en 

sportkampen. Deze melding creëert geen bijkomende socio-economische of fiscale rechten.  

 

Hoe kunt u dit aanvragen?  

U vraagt een melding van gedeeld verblijf aan met een document waaruit het verblijfsco-ouderschap 

blijkt, nl.  

 een kopie van de gerechtelijke beslissing ;  of 

 een kopie van het schriftelijk gezamenlijk akkoord tussen de ouders ; of 

 de schriftelijke toestemming van de andere ouder. 

U vindt een aanvraagformulier op de keerzijde.  

 

Bezorg ons het ingevulde aanvraagformulier met de bewijsstukken: 

 per mail naar burgerzaken.verhuizen@stad.gent 
 

 per post naar ‘Stad Gent - Dienst Burgerzaken - Loket Verhuizen, Botermarkt 1, 9000 Gent’  
 

 persoonlijk bij Loket Verhuizen in het AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000  Gent      
                Openingsuren:  maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:   9u tot 12.30u en 14u tot 16u 
 dinsdagavondopening:  16.30u tot 19u  (op afspraak) 
 zaterdag:  9u tot 12.30 (op afspraak) 
 

 

 persoonlijk bij uw dienstencentrum 
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Dienst Burgerzaken  –  Verhuizen   

 

Registratie van de huisvesting verlenende ouder 

 
DE  HUISVESTING  VERLENENDE  OUDER 

Voornaam:  ..........................................................  Naam:  .......................................................  

Rijksregisternr.:  .....................................................  E-mail:  .......................................................  

Adres:  ............................................................................................................................................  

 
DE  NIET-ONTVOOGDE  MINDERJARIGE  KINDEREN 

Naam kind:  ....................................................................................................................................  

Naam kind:  ....................................................................................................................................  

Naam kind:  ....................................................................................................................................  

Naam kind:  ....................................................................................................................................  

 
HET  GEDEELD  VERBLIJF:  beschikt u over een regeling wat de huisvesting van het kind betreft?  (*) 

 Gerechtelijke beslissing wat de huisvesting van het kind betreft   (vb. vonnis, arrest…)  

 Gezamenlijk akkoord wat de huisvesting van het kind betreft (vb. notariële akte, bemiddelingsakkoord,…)  

 Schriftelijke toestemming van de andere ouder (Zie onderstaande strook) 

(*) Kruis aan en voeg aan de aanvraag het bewijsstuk en een kopie van uw identiteitskaart toe.   

 

 
 
 Te Gent,    (handtekening aanvrager) 
 

 op   ..................................................  (datum) 

 

 

SCHRIFTELIJKE  TOESTEMMING  VOOR  DE  REGISTRATIE  VAN  HET  GEDEELD  VERBLIJF  

Voornaam:  .....................................................  Naam:  ..........................................................  

Rijksregisternr.:  ..............................................  E-mail:  ..........................................................  

Handtekening:  (Voeg een kopie van uw identiteitskaart bij de toestemming) 


