Aanvraag tot inschrijving op een referentieadres
Wanneer heb je een toestemming nodig voor inschrijving op een referentieadres?
Iedere burger heeft een adres nodig om niet geschrapt te worden uit het bevolkingsregister.
Indien je omwille van omstandigheden niet beschikt over een adres kan je een referentieadres
aanvragen. In dit geval heb je toestemming nodig van de bewoner van dit adres.
Onder de rubriek nuttige informatie vind je de voorwaarden om dit te mogen aanvragen.
Wat moet je meebrengen met de aanvraag?
Als je de aanvraag indient moet je de identiteitskaart van de aanvrager van het
referentieadres en eventueel alle leden van het gezin meebrengen.

Administratieve gegevens
1.

Vul de gegevens in van de aanvrager.
voornaam

naam

telefoon

GSM

e-mail
rijksregisternummer

-

-

Als er nog andere gezinsleden zijn die op het referentieadres moeten worden
ingeschreven vul dan hier de gegevens aan:
Voornaam

2.

Naam

Rijksregisternummer
jj.mm.dd-xxx.xx

Vul de gegevens in van de rechtspersoon die toestemming geeft (1).
Ik ondergetekende, .........................…………....…….......................……..... (naam en voornaam),
hoedanigheid: ...………………......……………………………………………………… (functie)
van ….……………………………………..…………………...……(naam van de rechtspersoon en rechtsvorm),
aanvaard de inschrijving met referentieadres
van ...................................……………….........…………..................….......... (naam en voornaam)
geboren te .......……………….......…….... op ………………………..............……….
op het adres van de zetel van voormelde rechtspersoon (of van het centrum van werkzaamheden
voor een buitenlandse vereniging zonder winstoogmerk) gelegen te …….............................
(gemeente) ……………………………...........................(straat), nr. ......…

- De statuten en de akten betreffende de benoeming van de bestuurders van voormelde
vereniging zonder winstoogmerk werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te ………………………….op ……………………… (datum).
- Deze werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van …………………….……… (datum). (2)
- De statuten en de akten betreffende de benoeming van de bestuurders van voormelde private
stichting werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te …………………………….
op …………………………………(datum). Deze werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
……………………..(datum). (2)
- Voormelde stichting van openbaar nut werd erkend bij koninklijk besluit van ……….……………..
(datum), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van ……………..…………………. (datum). Haar
statuten werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van …………………………. (datum). (2)
- De oprichtingsakte van voormelde vennootschap met sociaal oogmerk werd neergelegd ter
griffie van de Rechtbank van Koophandel te ………………………….. op …………….………… (datum). Deze
oprichtingsakte werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van …………………. (datum). (2)

Overeenkomstig artikel 1, § 2, derde lid 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, zoals gewijzigd bij de wetten van 24
januari 1997 en 15 december 2005, verbind ik mij ertoe alle poststukken of alle administratieve
documenten, die voor die persoon bestemd zijn, te doen toekomen.
Beide partijen verbinden zich ertoe de andere partij en de gemeente van inschrijving schriftelijk
te verwittigen indien het referentieadres wordt beëindigd.
Opgemaakt te ..……………..............., op..………………................. (3)

(Handtekening)

_______________________________________________________________________
(1) Dit wordt ingevuld door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon die instemt met de inschrijving van de
aanvrager, met referentieadres, aan haar zetel.
(2) Schrappen wat niet past.
(3) De inschrijving met referentieadres geschiedt op deze datum.

Voorwaarde voor het krijgen van een referentieadres:
3.

Kruis de voorwaarde aan waarom je een referentieadres nodig hebt.
Je verblijft in een mobiele woning: schip, woonwagen of trekcaravan
Je verblijft voor minder dan een jaar buiten Bilzen voor een studie
Je werkt in het buitenland als militair of burgerpersoneel van het Belgische leger
Je werkt in het buitenland voor ontwikkelingssamenwerking
Je bent diplomaat of werk op werkt op een consulaat in het buitenland
Je hebt onvoldoende bestaansmiddelen en geen verblijfplaats
Je bent een beschermde getuige
Toe te voegen documenten

4.

Breng volgende stukken mee bij je aanvraag.
de identiteitskaart van de aanvrager van het referentieadres en die van alle leden van het
gezin
Identiteitskaart van de persoon die de toestemming geeft
De nodige attesten of bewijzen dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden
vb attest van de werkgever, sociaal huis, inschrijving school in het buitenland, ….

De ondertekening
Ik verklaar dat ik alle briefwisseling en administratieve stukken zal bezorgen aan de aanvrager
van het referentieadres.
Handtekening van de (rechts)persoon die toestemming geeft:

Nuttige informatie
Wanneer de persoon die de toestemming tot inschrijving op een referentieadres heeft gegeven
verhuist, moet een volledige nieuwe aanvraag gebeuren om de referentiepersoon ook op het
nieuwe adres in te schrijven.

