2.4. Het toekennen van een referentieadres
Wat?
Een referentieadres is een tijdelijk statuut dat ervoor zorgt dat de persoon de tijd
heeft om zich met alle administratie en voorzieningen in regel te stellen. Volgens de
wettelijke bepalingen hanteren we een periode van 3 maanden1 die, mits motivatie,
met 3 maanden2 kan verlengd worden.
De inschrijving gebeurt bij een natuurlijk persoon via dienst burgerzaken aan de hand
van een attest van de betrokken instantie (categorie 1-6). De natuurlijk persoon dient
hiervoor eveneens zijn toestemming te geven. Bij categorie 7 wordt een attest
afgeleverd door de sociale dienst (zie hieronder) waarna een referentieadres kan
bekomen worden bij een natuurlijk persoon of indien niet aanwezig bij het OCMW.
Er zijn verschillende categorieën:
Mobiele woning  attest van burgerzaken
Studie of zakenreis van minder3 dan 1 jaar  attest school of werk
Leden van burgerpersoneel en militair personeel  attest werkgever
Leden van het diplomatieke en consulaire personeel én hun gezin  attest
werkgever
5. Beschermde getuigen  attest rechtbank
6. Gedetineerden of geïnterneerden  attest instelling
7. Geen verblijfplaats door gebrek aan voldoende bestaansmiddelen  attest
OCMW (na onderzoek!)
1.
2.
3.
4.

1 Er is geen wettelijke beperking rond het aantal keer dat een referentieadres kan aanvraagd worden.
2 Interne bepaling
3 Indien de periode van studie of zakenreis langer dan een jaar is dient de betrokkene zich in te domiciliëren in
het buitenland.

Voorwaarden?
-

Algemene voorwaarden zoals beschreven in het algemeen reglement.
Specifieke voorwaarden:
o Indien iemand over een inkomen gelijk aan of hoger dan het leefloon
categorie 3 + 10% beschikt, wordt het referentieadres niet toegekend of
geschrapt.
o De persoon mag geen feitelijke verblijfplaats hebben. Indien iemand over
een verblijfplaats beschikt kan geen referentieadres bekomen worden,
noch bij het OCMW, noch bij een natuurlijk persoon. Hij moet zich laten
inschrijven op het adres waar hij effectief verblijft4.
o Wettelijke voorwaarden:
 De persoon moet dakloos zijn en niet over de middelen
beschikken om op eigen kracht een verblijfplaats te verwerven.
 De persoon mag niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.
 De persoon moet bijstand vragen aan het OCMW (kan van alle
aard zijn)5.

Hoe?
-

-

De aanvrager komt bij de sociale dienst om een referentie-adres aan te
vragen bij een natuurlijk persoon of bij het OCMW.
In beide gevallen dient een sociaal en financieel onderzoek te gebeuren.
Na het onderzoek kan een attest opgemaakt worden dat de klant effectief
voldoet aan de voorwaarden.
De klant meldt zich minstens één keer per trimester aan bij de sociale dienst
vanaf datum van inschrijving. Indien dit niet gebeurt, zal op basis hiervan het
referentie-adres geschrapt worden.
De inschrijving kan worden uitgebreid tot de gezinsleden van de persoon die
erom verzoekt.

Bedrag?
Er is geen toekenning van een bedrag6. Dit betreft een administratieve handeling.

4

Het OCMW adviseert de personen die overwegen om familie of derden tijdelijk op te vangen in hun woning, hun
inboedel te laten registreren bij een registratiekantoor vooraleer de behoeftige persoon er zijn intrek neemt en er
vermenging van goederen kan zijn (m.a.w. in een “niet verdachte periode”).
5
Er moet minstens 1 traject zijn bij de sociale dienst. Het traject ‘referentie-adres’ is voldoende. Dit moet dan
echter ook als dusdanig worden opgevolgd.
6
Wanneer een dakloze een eigen huisvesting verwerft (en aldus zijn referentie-adres stopt) kan het OCMW vanaf
dan voor 2 jaar lang 100 % betoelaging van het leefloon van het ministerie ontvangen. Bijkomende voorwaarde is
wel dat er zowel voor de -25 als +25-jarigen een GPMI wordt opgemaakt. Dit geldt voor alle daklozen en niet
enkel voor die met een referentie-adres

Wetgeving?
o
o
o
o
o

In toepassing van de wet van 19/07/1991
In toepassing van het KB van 16/07/1992
In toepassing van de wet van 24/01/1997
In toepassing van het KB van 21/02/1997
In toepassing van de omzendbrieven van 21/03/1997, 27/07/1998 en
04/10/2006

