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Domicilieadres 

Iedereen moet administratief bereikbaar zijn: 

voor het ziekenfonds, de gemeentelijke 

instanties, de school, de kinderbijslag, het 

kiesregister. Daarom heeft iedereen een 

domicilieadres. 

Meestal is dat het adres van de plaats waar de 

persoon in kwestie hoofdzakelijk verblijft. Het 

domicilieadres staat genoteerd in het 

gemeentelijk bevolkingsregister. 

Sommige mensen verblijven in België, maar 

hebben geen officiële verblijfplaats, bijvoorbeeld 

degenen die op een schip verblijven, 

woonwagenbewoners of daklozen. Zij mogen zelf 

een adres kiezen als domicilieadres, los van hun 

feitelijke verblijfplaats. In het gemeentelijk 

bevolkingsregister wordt dat adres aangeduid als 

referentieadres. 

Referentieadres 

Dit referentieadres geldt als officieel adres. Zo 

zijn ook deze burgers administratief bereikbaar 

voor officiële instanties. 

Een referentieadres biedt de mogelijkheid om 

een administratieve verankering te hebben en 

briefwisseling te ontvangen. Het is dus niet enkel 

in het belang van de betrokkene, maar ook in het 

belang van derden onder wie overheidsdiensten, 

schuldeisers, of gerechtsdeurwaarders. 

 

 

Dankzij het referentieadres kan de betrokkene 

ook aanspraak maken op alle sociale voordelen 

waarvoor een inschrijving in het 

bevolkingsregister vereist is, bijvoorbeeld 

werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag of de 

aansluiting bij een ziekenfonds. 

In principe kiezen personen die in België 

verblijven maar geen officiële verblijfplaats 

hebben een referentieadres bij een andere, 

natuurlijke persoon. Deze persoon moet 

daarvoor zijn toestemming geven en moet zelf op 

dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben. 

Daklozen kunnen echter een referentieadres 

vragen bij het OCMW. Ze moeten daarvoor aan 

de volgende voorwaarden voldoen: 

 dakloos zijn; 

 niet ingeschreven zijn in het 

bevolkingsregister; 

 onvoldoende bestaansmiddelen hebben 

om zelf voor een woning te zorgen; 

 een beroep doen op het OCMW voor 

dienstverlening.  

 

 

Daklozen die na verloop van tijd toch een vaste 

verblijfplaats vinden, hebben onder bepaalde 

voorwaarden recht op een eenmalige 

installatiepremie en een maandelijkse 

huursubsidie.  
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https://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/dienstverlening-van-gemeenten-en-provincies/referentieadres
http://www.agii.be/thema/sociaal-medisch/ocmw-steun/bijzondere-vormen-van-ocmw-dienstverlening/referentieadres
https://www.mi-is.be/nl/faq/wat-een-referentieadres-en-waartoe-dient-het

