Reglement referentieadres

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn 12 juli van 2021

Artikel 1: Wettelijke basis
De wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn,
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 1, § 2, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.
Artikel 20, § 3, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister.
Artikel 2: Voorwaarden voor een referentieadres bij een particulier persoon
§1. De aanvrager moet dakloos zijn.
§2. De aanvrager moet van ambtswege afgevoerd zijn uit de bevolkingsregisters.
§3. Toestemming van de natuurlijke persoon die op dit adres is ingeschreven. Die persoon moet bereid
zijn om de post die toekomt aan de aanvrager te bezorgen.
§4. Het referentieadres mag niet de verblijfplaats (domicilie) zijn van de aanvrager. De aanvrager mag er
niet overnachten of goederen stockeren.
Artikel 3: Voorwaarden voor een referentieadres bij het OCMW
§1. OCMW Aalter moet bevoegd zijn:
Wetgeving: "In afwijking van artikel 1, 1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van
de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, is bevoegd om
maatschappelijke dienstverlening aan een dakloze persoon die niet verblijft in een instelling als bedoeld
in § 1 toe te kennen, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waar de
betrokkene zijn feitelijke verblijfplaats heeft.
= het OCMW van de gemeente waar de dakloze zijn feitelijke verblijfplaats heeft op het ogenblik van de
steunaanvraag.
Indien feitelijke verblijfplaats niet gekend is en/of niet kan achterhaald worden = het OCMW waar de
dakloze zijn steunaanvraag heeft ingediend.
Het referentieadres bepaalt de territoriale bevoegdheid niet.
§2. De aanvrager moet dakloos zijn.
Onder dakloos zijn wordt verstaan “de persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die
niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft,
of die tijdelijk in een tehuis (of bij een particulier) verblijft in afwachting dat hem een eigen
woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld”.
Onder woongelegenheid wordt verstaan:
 Geen verblijfplaats (personen die op straat of in openbare gebouwen verblijven die geen woning
zijn bv. een station).
 Tijdelijke verblijfplaats: bij een particulier of in een instelling.
Onder tijdelijk wordt verstaan “geen vaste termijn = een redelijke termijn, in functie van de persoonlijke
situatie en beschikbaarheid/betaalbaarheid van woningen”

§3. Een gebrek aan voldoende middelen hebben voor een woning. Concreet houdt dit in dat de aanvrager
geen bestaansmiddelen heeft of dat het inkomen ontoereikend is.
§4. De aanvrager moet van ambtswege afgevoerd zijn uit de bevolkingsregisters. Indien dit niet het geval
is, moeten hiervoor de nodige stappen gezet worden.
§5. De aanvrager is bereid om in begeleiding te komen bij het OCMW.
§6. Personen die illegaal in België verblijven, hebben geen recht op een referentieadres.
Artikel 4: Aanvraag
§1. De aanvrager dient bij elke aanvraag voor een referentieadres bewijsstukken voor te leggen van
de inkomsten en uitgaven.
§2. De aanvrager moet concrete informatie kunnen verschaffen over de effectieve, feitelijke verblijfplaats
alsook kunnen aantonen waarom hij zich niet kan inschrijven op dit adres.
§3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst zal op basis van de vaststellingen uit het sociaal financieel
onderzoek de aanvraag beoordelen. Een referentieadres wordt bijgevolg niet automatisch en niet aan
iedereen toegekend.
Artikel 5: Toekenning referentieadres door het OCMW
§1. Indien een referentieadres wordt toegekend is dit voor een periode van zes maanden. Om de zes
maanden dient een verlenging/herziening voorgelegd te worden aan het bijzonder comité voor de sociale
dienst.
§2. De effectieve inschrijving in en schrapping uit het bevolkingsregister blijft een bevoegdheid van de
gemeente. De maatschappelijk werker maakt een melding van de toekenning en stopzetting van het
referentieadres aan de gemeente.
Artikel 7: Opvolging en controle door het OCMW
§1. De aanvrager moet zich minstens één keer per drie maanden aanmelden bij het OCMW met als doel:
 Ophalen post (aftekenen document);
 Nagaan of de aanvrager nog steeds voldoet aan de voorwaarden;
 Hulpverleningstraject: het referentieadres dient als tijdelijke oplossing beschouwd te worden. De
aanvrager zal moeten aantonen dat hij actief op zoek is naar een structurele oplossing. Samen
met de maatschappelijk werker moeten de rechten uitgeput worden en moet er naar een doel
gewerkt worden:
- Identiteitskaart in orde brengen
- Recht op vervangingsinkomen nagaan
- Recht op kinderbeslag uitputten
- Aansluiting bij een ziekenfonds
- Tewerkstelling/opleiding
- Huisvesting
- Specifieke hulpverlening indien nodig (CSR, bewindvoering, verslavingszorg,…)
- …
§2. De maatschappelijk werker kan maandelijks op huisbezoek komen om de feitelijke verblijfssituatie na
te gaan en/of de zoektocht naar een structurele oplossing te begeleiden.
Artikel 8: Stopzetting door het OCMW
§1. De aanvrager voldoet niet meer aan de voorwaarden.
§2. OCMW Aalter is niet langer bevoegd.
Artikel 9: Gedetineerden
§1. Gedetineerden die op het moment van de opsluiting niet beschikken over een hoofdverblijfplaats of
hun inschrijving niet kunnen behouden, worden ingeschreven op het adres van het OCMW van de
gemeente waar zij laatst stonden ingeschreven in de bevolkingsregisters. De inschrijving is een
bevoegdheid van de gemeente.
§2. In Aalter wordt deze inschrijving alsook de gegevens van de penitentiaire inrichting waar de
gedetineerde verblijft door de gemeente en/of het OCMW doorgegeven aan de cel Communicatie en
Coördinatie. Het doorsturen van de binnenkomende post is een bevoegdheid van deze cel.
Artikel 10: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 2021 en is van toepassing tot en met 31 december 2025.
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