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Betreft: Invoering van de mogelijkheid voor daklozen een referentieadres bij" het O.C.M.W. te
bekomen

Mevrouw de Voorzitster,

Mijnheer de Voorzrtter,

Een nieuwe maatregel werd zopas getroffen om de toestand van daklozen te
verbeteren. Een dakloze heeft voortaan de mogelijkheid een referentieadres bij een
rechtspersoon te bekomen, waarbij de inschrijving in de bevolkingsregisters gebeurt op het
adres van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzrjn.

Dergelijke inschrijving draagt bij tot een betere integratie in de samenteving van
personen die gerechtigd zijn op het bestaansminimum of op maatschappelijke dienstverlening.
Zodoende kunnen ook sommige rechten worden gevrijwaard, zoals op
werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, enz...

Wettelijk berust deze maatregel onder andere op artikel 2 van de wet van 24 januari
1997 tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de
identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen. Hij wordt uitgevoerd door middel van het koninklijk
besluit van 21 februari 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. Voormeide wet en besluit werden
bekendgemaakt in het Befgisch Staatsblad van 6 maart 1997 en de bepalingen ervan zijn in
working getreden tien dagen na de bekendmaking ervan.

De mogelijkheid voor een dakloze "als referentieadres" ingeschreven te zijn "op het
adres van een natuurlijke persoon" bestond reeds en wordt behouden {artikel 1, § 2, van
voormelde wet van 19 juli 1991, zoals het werd gewijzigd); daartoe is niet alleen de schriftelijke
instemming nodig van de in het bevolkingsregister op dat adres ingeschreven natuurlijke
persoon, maar deze persoon moet zich ook ertoe verbinden daar alle voor de dakloze bestemde
post of alle administratieve documenten te laten toekomen. In de praktijk is echter gebleken dat
een persoon die hiervoor wil instaan niet altijd gemakkelijk kan gevonden worden.



2.

De toepassing van de nieuwe bepaiingen voor de inschrijving als referentieadres bij het
O.C.M.W. geeft aanleiding tot de volgende vragen en antwoorden.

1. B.ii welk O.C-M.W. moet men zich inschriiven ?

De wet van 24 januari 1997 voorziet in de rnschrijving op het adres van het O.C.M.W. van de
gemeente waar de dakloze gewoonlrjk vertoeft (art. 2,).

Aangezien het O.C.M.W. dat bevoegd is om een (niet in een bevolkingsregister
ingeschreven) dakloze maatschappeiijke dienstverlening of het bestaansminimum toe te
kennen overigens het O.C.M.W. is van de gemeente waar betrokkene blijk geeft van zijn
intentie om er te verblijven (art. 57bis van de organieke wet van 8/7/1976), moeten beide
bepaiingen noodzakelijkerwijs mel elkaar in overeenstemming worden gebracht om een en
hetzelfde centrum aan te duiden.

Twee srtuaties kunnen zich voordoen wanneer een aanvraag om inschrijving als
referentieadres wordt ingediend:

1° een O.C.M.W. kent de dakloze maatschappeiijke dienstverlening of het bestaansminimum
reeds toe: hetzelfde centrum is dan bevoegd voor de inschrijving als referentieadres,'

2° geen enkel O.C.M.W. kent de dakloze maatschappeiijke dienstveriening of het
bestaansminimum toe: dan moet gezocht worden naar het O.C.M.W. van de gemeente waar
de betrokkene blijk geeft van zijn voornemen daar te verblijven. De betrokkene geeft blijk van
zijn vbomemen op een bepaalde plaats te verblijven inzonderheid wanneer de dakloze
effectief verblijft op deze plaats, daar gewoonlijk aanwezig is en daar daden stelt die het
duidelijk moeten maken dat hij daar enige tijd zal verblijven, zonder dat een bepaalde duur
evenwel kan worden gepreciseerd, gelet op de onzekere toestand van deze persoon.

2. Welke voorwaarden moet men vervullen om op het adres van het O.C.M.W. te kunnen
warden inqeschreven ?

Twee voorwaarden moeten samen worden vervuld:

1" geen verblijfplaats hebben of meer hebben wegens ontoereikende bestaansmiddelen;

2° de maatschappeiijke dienstverlening in de ziri van artikel 57 van de organieke wet van 8
juli 1976 op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of het bij de wet van 7
augustus 1974 ingesteld bestaansminimum aanvragen.

Wat de maatschappelijke dienstverlening betreft, kan het dus gaan om gelijk welke vorm van
maatschappeiijke dienstverlening (van materiele, sociale, geneeskundige, sociaal-
geneeskundige of psychologische aard) die een persoon kan aanvragen.

3. Voor_welke personen geldt de inschrijvino op het adres van het O.C.M.W. ?

In voorkomend geval, voor de gezinsleden van de dakloze.



4. Hoe kan men een aanvraag om inschrfivino op het ad_res van het O.C.M.W. indienen ?

Mondeling of schrifteNjk bij het O.C.M.W.

5. Welke formalrteiten moet het Q.C.M.W. vervullen ?

Het O.C.M.W. moet nagaan of de belangstellende aan alle voorwaarden voor de gewenste
inschrijving voldoet.

Zo ja, overhandigt het O.C.M.W. de dakloze een document waarin wordt verklaard dat de
voorwaarden voor inschrijving op het adres van het centrum zijn vervuld.

Zo niet, wordt het O.C.M.W. aangeraden een beslissing te nemen waarin wordt gemotiveerd
waarom voormelde voorwaarden niet zijn vervuld. Het centrum betekent deze beslissing aan
de betrokkene opdat hij ervan kennis kan nemen.

Aangezien geen enkele bijzondere bepaling een termijn oplegt binnen deweike het O.C.M.W.
deze formaliteiten moet vervullen, wordt de centra aangeraden het nodige te doen binnen
een redelijke termijn die geen dertig dagen vanaf de aanvraag mag overschrijden.

6. Welke verplichlinq heeft de f̂aelanqstellende die een inschrijving op het adres van het
O.C.M.W. heeft bekomen ?

Hij moet zich ten minste een keer per trimester bij het centrum aanmelden.

7. Ziin er kosten verbonden aan de inschriivinQ ?

Geen enkele vergoeding of brjdrage, van welke aard ook, mag als tegenprestatie voor een
inschrijving op een referentieadres zowel bij het O.C.M.W. als bij een natuurlijke persoon
worden geeist.

8. Wat oebeurt er wanneer een persoon de nodiaejroorwaarden voor het behoud van ziin
inschrijvino op het adres van het centrum niel meer vervujt ?

Door middel van afdoende documenten meldt het O.C.M.W. dft aan het College van
burgemeester en schepenen, dat dan overgaat tot de schrapping van de inschrijving.

Om het uw centrum gemakkelijk te maken bij de toepassing van de nieuwe bepalingen,
raden wij u ten zeerste aan de vier als bijlage bijgevoegde documenten te gebruiken.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VOOR DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

MAATSCHA^PELUKE INTEGRATE,

•OanTEETERS Johan VANDE LANOTTE



Document 1

AANVRAAG OM INSCHRUVING ALS REFERENTIEADRES
BU HET O.C.M.W.('}

Ik vraag de inschrijving als referentieadres
bij het O.C.M.W. van

IK BEN:

NAAM:
VOORNAAM:
GEBOREN op:

te:
NATIONALITEIT:
NUMMER BU HET RUKSREGISTER ;

IK LEEF : op straat
ergens anders:
Adres (eventueel)

IK VRAAG OOK DE INSCHRIJVING
voor de volgende leden van mijn gezin : (2)

1. NAAM : 2. NAAM :
Voornaam : Voornaam:
Geboren op : Geboren op :....

te : te :
Nationaliteit: Nationaliteit:...
Band: Band:
- bloedverwant: - bloedverwant
- aanverwant: - aanverwant: .
- andere :.. - andere : ..

3. NAAM : 4. NAAM :
Voornaam : Voomaam: ,
Geboren op : Geboren op :...

te : te :
Nationaliteit: Nationaliteit:...
Band: Band:
- bloedverwant: - bloedverwant
- aanverwant: - aanverwant: .
- andere :.. - andere : ..

Er wordt aangeraden dit document in twee exeirplaren op te maken:
- een exemplaar voor het O.C.M.W.
- het ander exemplaar, met het behoorlijk ingevuld ontvangstbewijs,
te overhandigen aan de betrokkene.

schrappen indien nodig.



IK VERBIND MU ERTOE HET O.C.M.W. IN TE LIGHTEN OVER ELK NIEUW ELEMENT
waardoor ik de voorwaarden niet meer vervul orn als referentieadres bij het O.C.M.W. ingeschreven te
zijn (bijvoorbeeld: ik heb werk gevonden, ik heb voldoende bestaansmiddelen, ik vraag niet meer het
bestaansminimum of maatschappelijke dienstverlening, ik ga naar een andere gemeente, ik heb een
wooing gevonden die kan dienen als hoofdverblijfplaats en op het adres waarvan ik bij de gemeente kan
worden ingeschreven).

IK VERBIND MU ERTOE MU TEN MDMSTE EEN KEER PER TRIMESTER AAN TE
MELDEN bij het O.C.M.W., vanaf de datum van inschrijving als referentieadres.

IK VERBIND MU ERTOE MET HET O.CJVLW. SAMEN TE WERKEN GEDURENDE DE
HELE PERIODS VAN INSCHRITVTNG ALS REFERENTIEADRES

IK VERKLAAR OP MUN EREWOORD NIET INGESCHREVEN TE ZIJN in de
bevolkingsregisters van een gemeente van het Rijk.

Gelezen en goedgekeurd,
DEAANVRAGER

Handtekening



ONTVANGSTBEWUS VOOR EEN AANVRAAG OM INSCHRIJVING
ALS REFERENTIEADRES BU HET O.CJM.W.

Op
heeft geboren op een aanvraag tot inschrijving als
referentieadres bij het O.C.M.W. van
ingediend.

Stempel van het O.C.M.W. Voor het O.C.M.W.



Document 2

GETUIGSCHRIFT AFGELEVERD VOOR DE INSCHRIJVING
ALS REFERENTIEADRES BU HET O.C.M.W.

Naar aanleiding van bijgevoegde aanvraag ingediend op :

door; NAAM;
Voornaam: ..
Geboren op: .

te: .
NationaJiteit:

bevestigt het O.C.M.W. van dat de aanvrager geen verblijfplaats heeft of meer heeft wegens
ontoereikende bestaansmiddelen

EN

dat hij het bestaansminimum en/of maatschappelijke dienstverlening aanvraagt.

De betrokkene vervult bijgevolg de reglementaire voorwaarden voor de inschrijving als referentieadres
bij het O.C.M.W. van

Afgeleverd te
op.

VOOR HET O.C.M.W. :

DE SECRETARIS DE VOORZTTTER

Stempel van het O.C.M.W.



Documents

GETUIGSCHRIFT VAN DRIEMAANDELIJKSE AANMELDING
BU HET O.C.M.W., AFGELEVERD VOOR HET BEHOUD

VAN DE INSCHRIJVING ALS REFERENTTEADRES BU HET O.C.M.W.

Het O.C.M.W. van bevestigt dat

de heer - mevrouw NAAM :
Voornaam:
Geborenop:

te:
Nationaliteit: ..

op ingeschreven als referentieadres bij het O.C.M.W.
in de bevolkingsregisters van de gemeente ,
zich op heeft aangemeld bij de het O.C.M.W. van ...
en dat hij/zij de reglementaire voorwaarden voor het behoud van deze inschrijving nog steeds vervuit.

Afgeleverd te
OP

VOOR HET O.C.M.W.:

DESECRETARIS DEVOORZITTER

Stempel van het O.C.M.W.



Document 4

VERKLARING VOOR DE SCHRAPPING VAN
DE INSCHRIJVING ALS REFERENTIEADRES BU HET O.C.M.W.

Het O.C.M.W. van
meldt het College van burgemeester en schepenen van de gemeente

dat de heer - mevrouw NAAM :
Voomaam: .
Geboren op:

te:
Nationaliteit

op ... ingeschreven als referentieadres bij het O.C.M.W. van de reglementaire voorwaarden niet meer vervult
voor het behoud van deze inschrijving en bijgevolg moet geschrapt worden van de bevolkingsregisters.

REDEN(EN):

Opgemaakt te : in twee exemplaren, waarvan een voor de betrokkeiie
op:

VOOR HET O.C.M.W.:

DE SECRETARIS DE VOORZTITER

Stempel van het O.C.M.W.


