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Betreft: Verbetering van de opvolging van de personen ingeschreven op een referentieadres en
het beheer ervan in de bevolkingsregisters en in het Rijksregister - Samenwerkingsakkoord
tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de POD Maatschappelijke Integratie betreffende
daklozen.

Mevrouw, Mijnheer,

Het begrip referentieadres wordt gedefinieerd in artikel 1, § 2, tweede lid, van de wet van 19 juli 1991
betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de
verblijfsdocumenten.
Onder "referentieadres" wordt verstaan het adres van ofwel een natuurlijke persoon die is
ingeschreven in het bevolkingsregister op de plaats waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd,
ofwel een rechtspersoon en waar, met de toestemming van deze natuurlijke persoon of deze
rechtspersoon, een natuurlijke persoon zonder vaste verblijfplaats is ingeschreven.
Ik wil u eraan herinneren dat de mogelijkheid om te worden ingeschreven op een referentieadres strikt
beperkt is tot de volgende personen:
- de personen die in een mobiele woning verblijven;
- de gedetineerden;
- de personen die om beroepsredenen geen hoofdverblijfplaats (meer) hebben voor een maximale
duur van een jaar. Die tijdsbeperking geldt niet voor de gevallen die zijn vermeld in het koninklijk
besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters, artikel 20, §2;
- de personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of meer
hebben, dat wil zeggen de personen die door de OCMW's als "daklozen" beschouwd worden.
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Alle personen die op een referentieadres zijn ingeschreven, zijn momenteel allemaal opgenomen in
het Rijksregister onder één enkel informatietype 024, waardoor het voor de betrokken instanties in de
praktijk niet gemakkelijk is om de naleving van de voorwaarden voor het behoud van een
referentieadres op te volgen en de betrokken personen in de bevolkingsregisters te beheren.
Bij een inschrijving op een referentieadres heeft de dakloze de keuze tussen een referentieadres bij
het OCMW of een referentieadres bij een natuurlijke persoon.
Wanneer het OCMW tussenkomt, is die tussenkomst in het voordeel van de daklozen, aangezien zij
vaak niet alleen een officieel adres nodig hebben, maar ook hulp op andere gebieden zoals op het
gebied van huisvesting, op financieel, psychologisch, medisch, sociaal gebied, ...
Het OCMW beoordeelt dus het gebrek aan voldoende bestaansmiddelen op basis van de elementen
aangebracht door de aanvrager en op basis van het sociaal onderzoek.
Een referentieadres biedt een dakloze de mogelijkheid om een administratieve verankering te hebben
en er zijn briefwisseling te ontvangen. Een referentieadres maakt het voor de betrokkene eveneens
mogelijk om alle administratieve en sociale voordelen waarvoor een inschrijving in de
bevolkingsregisters vereist is, aan te vragen of te blijven krijgen. Het is dus ook een essentieel
instrument in de bestrijding van armoede.
Om een betrouwbare globale inschatting te bekomen van het aantal daklozen in België en een
doeltreffende strategie uit te werken voor de bestrijding van dakloosheid, hebben de FOD
Binnenlandse Zaken en de POD Maatschappelijke Integratie beslist om de verschillende mogelijke
soorten referentieadressen geregistreerd in de bevolkingsregisters en in het Rijksregister op te nemen
volgens de geldende wetgeving en onder de vorm van specifieke codes, in navolging van wat reeds
bestaat voor de verschillende categorieën van personen die als tijdelijk afwezig kunnen worden
ingeschreven.
Daartoe werd dus een nieuwe structuur voor het IT024 (referentieadres) in het Rijksregister
ontwikkeld. Deze zal u zeer spoedig worden doorgestuurd en zal worden geïntegreerd in de
onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens van het Rijksregister.
Opdat de OCMW's en de gemeenten de dakloze personen beter zouden kunnen beheren, werden
twee verschillende codes gecreëerd om de personen die zijn ingeschreven op het adres van een
OCMW, te onderscheiden van de personen ingeschreven op het adres van een natuurlijke persoon.
Ten slotte zal deze nieuwe procedure voor de registratie in het Rijksregister het voor de bevoegde
lokale en federale overheden mogelijk maken de kwantitatieve en territoriale ontwikkelingen van de
verschillende categorieën van personen die een referentieadres genieten, beter te monitoren.
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