
Aanvullende info 
 
Steunpunt ISP Schagen e.o./de Noordkop/NH heeft nieuws voor mensen met een 
adres probleem registratie. Daar is mogelijk voor een 'puntadres'!  
Wat is een puntadres, dat is een adres dat eerder gearchiveerd stond in een 
laatste gemeente waar de persoon in questie heeft gewoond, een puntadres is 
een 'normaal' middel om alle benodigde paperassen aan te vragen bij gemeenten 
en andere instellingen. Ook is een 'puntadres' een uitkomst als en wanneer een 
brief- of postadres niet kan of wil lukken.  
Ook kan met een 'puntadres' een uitkering worden aangevraagd. Heeft u of jij 
moeite met een adres weergave of anderszins er een probleem mee, kom naar het 
ISP die weten er wel weg mee! Het 'puntadres' wat gearchiveerd staat kan in 
een andere gemeente dan weer (digitaal) worden opgevraagd en dan elders in de 
gemeente waar de persoon het meeste is of kantoor werk heeft en verder een 
zwervend bestaan heeft, worden geactualiseerd.  
De persoon is dan weer vindbaar voor alle instanties en instellingen dmv zijn 
of haar burgerservicenummer (BSN). 
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 en 
tav de wet op de aansprakelijkheid is het van belang dat iedere burgere in 
Nederland dan ook goed geregistreerd behoort te staan. 
Men kan op een 'puntadres' dan ook nooit een 'spookbewoner' worden, omdat het 
gekoppeld is aan de GBA gegevens. ook bij een overlijden is dat bij een 
'puntadres' geen punt meer. Dat was het wel bij de voortgaande wijze toen de 
persoon nog op Vertrokken Onbekend Waarheen 
(VOW) werd geregistreerd, dat was voor 1994, na 1994 toen het digitaal werd, 
is het als hier boven aldus beschreven en geregistreerd geworden, en helemaal 
met de invoering van het GBA in 1996 zijn er veel VOWers aan het licht 
gekomen. Op deze manier kun je dus ook geen 140 jarige meer krijgen. Voorheen 
was het nogal de populatie dat de betrokkene als 'onbekend en waarheen' werd 
geregistreerd, dat waren de zgn. VOWers. Dus ook de VOWers kunne zo opgespoord 
worden via het GBA sinds 1996. In 2011 stonden er nog 380 duizend personen als 
VOWers met de code 'overige afvoer' geregistreerd. 
 


