I.T. 024 - REFERENTIEADRES

Algemeenheden
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
de bevolkingsregisters op de plaats waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, ofwel een
rechtspersoon en waar, met de toestemming van deze natuurlijke persoon of rechtspersoon, een
natuurlijke persoon zonder vaste verblijfplaats is ingeschreven.
De mogelijkheid om op een referentieadres ingeschreven te worden is strikt beperkt tot een aantal
categorieën van personen. Deze verschillende types van mogelijke referentieadressen worden in het
IT024 opgenomen onder de vorm van specifieke codes.
Het IT024 moet worden bijgewerkt door de gemeente van beheer.
Er wordt een historiek bijgehouden van de informatiegegevens.

Bestanddelen
Het informatietype 024 bevat:
-

De informatiedatum:

dit is de begindatum van het referentieadres, nl. de datum van
de beslissing tot toekenning van het referentieadres.

-

De begunstigde (label: “status”):

de aanduiding van de categorie van personen aan wie het
referentieadres werd toegekend.

De volgende codes worden voorzien :
0010 : Persoon die bij gebrek aan voldoende middelen niet over een vaste verblijfplaats
beschikt – Inschrijving bij het OCMW
0011 : Persoon die bij gebrek aan voldoende middelen niet over een vaste verblijfplaats
beschikt – Inschrijving bij een burger
0020 : Mobiele woning
0021 : Hechtenis
0022 : Beroepsredenen voor een maximale duur van één jaar
0023 : Buitenlandse opdracht - Defensie
0024 : Buitenlandse opdracht - Politie
0025 : Dienstplicht
0026 : Buitenlandse opdracht - Ambtenaar
0027 : Buitenlandse opdracht – Coöperatie
0028 : “Slachtoffer” : nieuwe code
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-

De NIS-code (label “nis”):

de NIS-code van de betrokken gemeente.
De NIS-code is verplicht voor een referentieadres in geval van een
inschrijving op referentieadres wegens gebrek aan middelen (code
0010 en 0011) of in geval van hechtenis (code 0021).

-

De reden (label “reason”): geeft de reden weer waarom het referentieadres werd toegekend.
Deze informatie is momenteel niet voorzien zodat er voorlopig ook geen
codering werd vastgelegd; dit veld moet in dit stadium niet worden
ingevuld.

-

De einddatum van het referentieadres (label “terminationdate”):
de datum waarop het referentieadres beëindigd wordt. De einddatum is verplicht voor de
toekenning van een referentieadres om beroepsredenen voor een maximale duur van één jaar
(code 0022).
In alle andere gevallen is de einddatum facultatief.

Inschrijving op referentieadres van de gedetineerden
Vanaf 1 januari 2016 worden de gedetineerden of opgesloten personen onmiddellijk ingeschreven met
referentieadres op het adres van het OCMW van hun laatste beheergemeente, zodra er wordt vastgesteld
dat een gedetineerde geen gezin of haardstede meer heeft. Deze regelgeving is eveneens van toepassing
op de personen die opgesloten zijn in inrichtingen voor sociaal verweer (de zogenaamde geïnterneerden).
De laatste gemeente van beheer van betrokkene schrijft de gedetineerde direct in op het reële adres van
het OCMW (bijwerking IT 020 met overeenstemmende postcode, straatcode en huisnummer), onmiddellijk
gevolgd door een bijwerking van het IT 024 voor de aanduiding van het referentieadres.
Er wordt eveneens melding gemaakt van de tijdelijke afwezigheid op het adres van de penitentiaire
inrichting door de vermelding van dit adres in het IT 026.
Het IT 024 (referentieadres) en het IT 026 (tijdelijke afwezigheid) kunnen gelijktijdig opgenomen worden
in het dossier van de betrokkene.
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Structuur
De nieuwe eenheidsstructuur moet verplicht gebruikt worden voor alle bijwerkingen van het IT024
vanaf 28 april 2021.
Toegestane operatiecodes

:

10;
12 en 13 enkel voor de diensten van het Rijksregister.

O.C. 10
O.C..
1

I.T.

D.

0 0 2 4 0

Informatiedatum

Begunstigde

D D M M J J J J

status="…."

NIS
nis="….."

Reden
reason="…."

Einddatum referentieadres
terminationdate="…….."

Controles
•
•
•
•

Geldigheid van de codes "Begunstigde". Deze informatie moet verplicht ingevuld worden.
Geldigheid NIS-code.
Geldigheid van de codes "Reden". Voorlopig worden deze codes niet gebruikt.
Geldigheid van de einddatum van het referentieadres. De informatiedatum wordt systematisch
gevalideerd.
Geldigheid van de coherentie tussen de datums, de informatiedatum (begindatum referentieadres)
vóór einddatum.

•

Controle en bijwerking IT020 – IT024
Aangezien er een verband bestaat tussen het IT 020 en het IT 024 zijn volgende controles en
autogeneraties van toepassing:
-

bij invoer van het IT 024 moet nagegaan worden of de datum van het IT 024 gelijk is aan of
recenter is dan het laatste IT 020;

-

indien een IT 024 (gesupprimeerd of niet) in het dossier aanwezig is kan enkel nog een
10/020/X worden toegelaten met een datum die recenter is dan die van de recentste IT 024
(suppressiedatum of invoerdatum).

-

bij invoer van het nieuwe IT 020 wordt automatisch een 12/024/0/datum IT 020 gegenereerd,
behalve indien het meest recente IT 024 reeds gesupprimeerd is.

-

De bijwerking van het IT001 met een informatie “afvoering van ambtswege” brengt automatisch
een suppressie mee van een actief IT024 (referentieadres).
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IT 024 – oude structuur
Het oude formaat van het informatiegegeven betreffende het referentieadres, evenals het oude formaat
van binaire structuur, blijft aanwezig in de bestaande informaties in het IT024.
Elke nieuw informatiegegeven dat vanaf 28 april 2021 wordt bijgewerkt, heeft de nieuwe (binaire)
structuurindeling.

Bestanddelen
Deze informatie heeft tot doel aan te duiden :
a)

dat het adres, opgenomen in het IT 020, dient beschouwd te worden als een referentieadres;

b)

van welke datum af dit adres een referentieadres is.

De informatie bevat enkel de datum waarop het adres opgenomen in het IT 020 een referentieadres is
geworden.

Structuur
O.C.
1 0

0

I.T.
2 4
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