
PUNT.ADRES (.adres) voor adreslozen
Vertrokken onbekend waarheen
Voorheen moesten de adreslozen altijd naar Den Haag om zich te kunnen
registreren. De kosten voor registratie waren extreem hoog, daarnaast had men
ook nog de reiskosten. Dit vormde vaak een groot obstakel. Ook hadden veel
mensen problemen om zich gewoon te registreren waar zij vertoefden.
Oplossing
Het ISP Haarlem heeft nieuws voor mensen met een adres probleem registratie.
Daar is de mogelijkheid tot een 'punt.adres'!
Wat is een punt.adres? Dat is een adres dat eerder gearchiveerd stond in een
laatste gemeente waar de persoon in kwestie heeft gewoond. Een punt.adres is
een 'normaal' middel om alle benodigde paperassen aan te kunnen vragen bij
gemeenten en andere instellingen. Ook is een 'punt.adres' een uitkomst als en
wanneer een brief- of postadres niet kan of wil lukken.
Koppeling
Het Punt.adres is gekoppeld aan het burgerservicenummer(BSN),in combinatie met
een correspondentieadres. Op beide adressen mag de burger niet woonachtig zijn.
Ook kan met een 'punt.adres' een uitkering of bankrekening worden aangevraagd.
In de gemeente,waar de persoon het meeste is of kantoorwerk heeft en/of een
basis heeft voor een verder zwervend bestaan heeft, wordt het punt.adres
geactualiseerd.
De persoon is dan weer vindbaar voor alle instanties en instellingen d.m.v.
zijn of haar BSN op het puntadres.
Registratie
Iedere burger heeft een burgerlijke aansprakelijkheid tov registratie die
juist moet zijn in de woonplaats van verblijf of vestiging. Wanneer dat niet
zo is dan is dat een onrechtmatige daad. Dit heet ook wel een “zorgplicht”;
want volgens de wet op de aansprakelijkheid en de privacy is het van belang dat
iedere burger in Nederland goed geregistreerd staat.
Spookbewoner
Men kan op een 'punt.adres' dan ook nooit een 'spookbewoner'(zoals de
profiteurs van onze zorgtoeslagregeling en allang overleden burgers) worden,
omdat het gekoppeld is aan de GBA gegevens. Ook het overlijden is bij een
'punt.adres' geen probleem meer.
Voorheen
Dat was het wel zo bij de voorafgaande wijze toen de persoon nog op Vertrokken
Onbekend Waarheen(VOW) werd geregistreerd, dat was voor 1994. Vanaf 1994 is het
niet meer toegestaan om burgers VOW te verklaren. Het puntadres wordt als
betere keus voorgesteld aan de gemeenten. Zeker met de invoering van de GBA in
1996 zijn er veel VOW-ers aan het licht gekomen. Voorheen was het nogal de
gewoonte om de betrokkene als 'onbekend en waarheen' te registreerd, dat waren
de zgn. VOW-ers. In 2011 stonden er nog steeds 300 personen met de code VOW als
'vertrokken onbekend waarheen” geregistreerd.
Voor vragen en ondersteuning kan men zich wenden tot het ISP Haarlem, 023-
5342206 vragen naar Martien


