
  
 

 
Hebt u nog vragen? Mail naar verhuizen@stad.gent of bel naar 09 266 71 77.  

 

Dienst Burgerzaken – Bevolking – Verhuizen  
 

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP EEN REFERENTIEADRES 
 
 

ALGEMENE GEGEVENS 
 

Naam:  .............................................................  Voornaam:   ................................................................  
 

Rijksregisternummer:    ...............................................................  (achteraan op identiteitskaart) 
 

Gsm-nr.:  .........................................................  E-mail:   ......................................................................  

 

EEN REFERENTIEADRES AANVRAGEN BIJ: 
 

een natuurlijke persoon
 

een rechtspersoon
 

 

Naam (en voornaam) persoon:  ................................................................................................................  
 

Adres:  ..........................................................................................................................................................  
 

  ..........................................................................................................................................................  

 

VOOR WELKE REDEN? 
 

Ik trek hoofdzakelijk rond in België in een mobiele woning 
 

 

 Voeg bij de aanvraag een bewijsstuk toe dat uw woning zich reglementair op de openbare weg mag 

begeven.  
 

 Is uw mobiele woning een vaartuig?  Vermeld dan de naam:  .............................................................  

 

Ik heb geen vaste verblijfsplaats omwille van beroepsredenen
 

 

 Voeg bij de aanvraag een bewijs van uw werkgever. 
 

 Verblijft u in het buitenland?  Vermeld dan het land en de stad van uw verblijf.  
 

Land: ........................................................    Stad: .....................................................  

 

SAMEN MET WELKE LEDEN VAN HET GEZIN? 

naam  voornaam  rijksregisternummer 

 ..............................................   ..............................................   ..............................................  

 ..............................................   ..............................................   ..............................................  

 ..............................................   ..............................................   ..............................................  

 ..............................................   ..............................................   ..............................................  

 

 …………………………(plaats) , ...........................  (datum)  

  (handtekening) 

 

 
Let op! Uw aanvraag is pas geldig als er ook een formulier ‘toestemming tot inschrijving op een referentieadres’ is ingevuld en 
ondertekend door de persoon op wiens adres u het referentieadres vraagt.   

 
U verbindt er zich toe diegene bij wie u een referentieadres verkrijgt en de dienst Burgerzaken schriftelijk te verwittigen wanneer het 
referentieadres wordt gewijzigd of beëindigd. 
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Hebt u nog vragen? Mail naar verhuizen@stad.gent of bel naar 09 266 71 77.  

 

Dienst Burgerzaken – Bevolking – Verhuizen  
 

 
 

Aanvragen van een referentieadres 
 
Wanneer u niet over een vaste verblijfplaats beschikt kunt u een referentieadres aanvragen bij een 
natuurlijke of rechtspersoon in België. Dit aanvragen kan slechts om een beperkt aantal redenen. Welke 
deze redenen zijn en wat u verder moet doen vindt u hieronder.   

 
 

Ik trek in België rond in een mobiele woning 
Wat hebt u nodig?  

 De ingevulde en ondertekende formulieren ‘aanvraag tot inschrijving op een referentieadres’ en 
‘toestemming tot inschrijving op een referentieadres’ 
 

 Een bewijsstuk dat uw woning zich reglementair op de openbare weg mag verplaatsen en dat de 
uitrusting toereikend is om een gezin of alleenstaande in onder te brengen.  
 

Bijvoorbeeld: keuringsbewijs, gelijkvormigheidsattest of vaarbewijs. 

 
Wilt u een referentieadres bij een rechtspersoon, dan dient deze ook aan de volgende voorwaarde te 
voldoen:  

 is een VZW, stichting of vennootschap met sociaal oogmerk 

 heeft min. 5 jaar rechtspersoonlijkheid 

 verdedigt of behartigt de belangen van één of meerdere rondtrekkende bevolkingsgroepen en 
staat zo vermeld in de statuten  

 
Bij het formulier ‘toestemming tot inschrijving op een referentieadres voor een rechtspersoon’ moet een 
kopie van de statuten van de rechtspersoon en de akte van benoeming van de bestuurders gevoegd 
worden.  
 
Hoelang blijft u ingeschreven op uw referentieadres? 
Voor zo lang u geen vaste verblijfsplaats hebt en u voornamelijk rondtrekt in België. 
 
 
 

Ik heb geen vaste verblijfsplaats omwille van beroepsredenen 
Wat hebt u nodig? 

 de ingevulde en ondertekende formulieren ‘aanvraag tot inschrijving op een referentieadres’ en 
‘toestemming tot inschrijving op een referentieadres’ 

 
 

 een bewijsstuk  van uw werkgever dat u in het buitenland of voor een specifieke opdracht binnen 
België tewerkgesteld bent.  

 
Hoelang blijft u ingeschreven op uw referentieadres? 
U blijft ingeschreven voor de duur van uw opdracht, maar met een maximumtermijn van 1 jaar.  
Nadien vervalt het referentieadres. Voor een aantal categorieën geldt de maximumtermijn van 1 jaar niet 
en loopt deze tot het einde van de opdracht ook als deze langer duurt dan 1 jaar.  Dit geldt voor militair 
personeel, personeel van de federale politie, dienstplichtigen, personeel in functie van diplomatieke of 
consulaire vertegenwoordiging of personen die op een coöperatieopdracht worden gestuurd.  
 

 
Wilt u een referentieadres aanvragen bij Dienst Burgerzaken? 

 
Bezorg ons de ingevulde en ondertekende formulieren met bewijsstukken:  

 per mail naar verhuizen@stad.gent OF 

 per post naar ‘Stad Gent - Dienst Burgerzaken, Botermarkt 1, 9000 Gent’ OF 

 persoonlijk bij Loket Verhuizen in het AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000  Gent   OF 

 persoonlijk bij uw Dienstencentrum 
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